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I OS Стопанската комора на Македонија 
ПРВА комора и ПРВА институција во РМ 

со новиот стандард ISO 9001:2015

На тркалезната маса, одржана во Стопанската Комора на Македонија, се 
дискутираше за различните аспекти на прашањето за владеење на правото во земјата 
и импликациите врз бизнис амбиентот и пошироко врз целото општество. Притоа, беа 
посочени бројни поенти од страна на мошне репрезентативниот панел дискутанти.

Принципот на владеење на правото сé повеќе го поткопуваат проблемите  
поврзани со сивата економија, корупцијата, нееднаквите правила на игра, бавната 
администрација, дискреционите овластувања, неефикасните судски постапки, како и 
преголемата регулација во одредени подрачја каде што тоа не е неопходно, кои не се 
„од вчера„, туку се натрупани повеќе години наназад, посочи во воведното излагање 
д-р Елена Милевска Штрбевска од Стопанската комора на Македонија.

При презентирањето на анализата која ја направи Стопанската комора на 
Македонија, поврзана со степенот на владеење на правото во земјата, согласно Листата 
за проверка на Венецијанската комисија, беше посочено дека е неопходно најитно да 
се преземат итни чекори во насока на подобрување на состојбите во правосудството 
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и пристапот до правдата, како и намалување на злоупотребите на службената положба 
и овластувања, особено на високите функционери, бидејќи најслаби резултати се 
прикажани токму во овие два сегменти. Анализата покажа дека правната уреденост 
на прашањата поврзани со еднаквоста пред закон, легалитетот и правната сигурност, 
е на релативно високо ниво, но постојат големи отстапки во имплементацијата на 
прописите во праксата, односно нивната недоследна примена. Во таа насока, законот 
ќе биде закон доколку постои моќ за негово спроведување во практиката, истакна 
Милевска Штрбевска.

Претседателот на Стопанската Комора Азески истакна дека иако навидум 
владеењето на правото не изгледа како „чиста“ економска тема, тоа е прашање од 
исклучителна важност за бизнис заедницата. Притоа, проблемите со владеењето на 
правото се карактеристика на целиот регион на Западен Балкан, што се потврдува во 
дискусиите во рамки на Коморскиот инвестициски форум.

Во дебатата, амбасадорот Жбогар рече дека владеењето на правото во својата 
основа всушност е прашање на доверба во триаголникот граѓани-држава-судство и 
дека ерозијата на таа доверба води до ерозија во целото општество.

Глигор Бишев посочи дека владеењето на правото може да се набљудува како 
социјална инфраструктура во општеството. Потребен е социјален договор помеѓу сите 

ТРИБИНА

чинители за којшто е неопходна и координација при исполнувањето на договорот. 
Клучен елемент во тој контекст имаат институциите, чијашто ефикасност се одразува 
на брзината на економскиот раст на земјите.

Антони Пешев истакна дека улогата на државата е клучна за обезбедување 
безбедност и правда во општеството и дека тие не можат да се купат со пари. Потребна 
е дерегулација на системот, бидејќи прекумерната регулација  води до бирократизација 
и корупција.

Според Виктор Мизо, владеењето на правото е една од клучните работи што се 
предмет на разгледување од страна на странските инвеститори при нивната одлука 
каде да инвестираат. Тоа се гледа како индикатор за зрелоста на општеството. Во 
недостиг на владеење на правото во доволен обем, меѓународната бизнис заедница 
го користи инструментот меѓународна арбитража за заштита на своите интереси при 
инвестирање во такви земји.

Професорката Кикеркова истакна дека амбиентот во кој е проблематично 
владеењето на правото неповолно се одразува и на младите генерации студенти, а 
тие се идните бизнисмени и лидери на економијата.

Назим Рашиди од АЛСАТ телевизија истакна дека владеењето на правото не 
препознава етничка боја туку е елемент на обединување во рамки на општеството и е 
пункт околу кој е потребен општествен консензус по сите линии.

Новинарот Васко Попетрески се осврна на улогата на медиумите во градењето 
и функционирањето на правната држава. Притоа, ја истакна релативно слабата 
финансиска моќ на локалниот медиумски пазар што има свој одраз и врз квалитетот и 
функционирањето на медиумите во земјата.

Во завршниот сегмент на тркалезната маса и претставници на Стопанската 
Комора се осврнаа на темата. Д-р Јелисавета Георгиева-Јовевска ги презентираше 
предностите на арбитражата и медијацијата, како инструменти што нудат алтернатива 
за бизнис заедницата за надминување на бизнис споровите. Татјана Штерјова се осврна 
на ефикасноста на судските постапки во граѓанските спорови, а Анета Димовска на 
искуствата од управните постапки. 

Стопанската Комора ќе продолжи да има проактивен однос за актуелните прашања 
од суштинска важност за бизнис заедницата во земјава. 

М-р Зоран Јовановски

ТРИБИНА
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СОРАБОТКА

општествена одговорност за да го поддржат постоењето на квалитетните медиуми.

Катерина Синадиновска, претседател на УО на Советот за етика на медиумите во 
Македонија изјави дека ваквиот модел на саморегулирање на работата на он лине медиумите 
со одредени критериуми, може да го одржи процесот на демократско изразување, а при 
тоа сепак да се темели на почитување на стандардите, етичноста и приватноста. Советот за 
етика е тело што инсистира на саморегулација на интернет просторот, со јасен став дека 
не ни треба закон во оваа суптилна сфера. Дел од нашата мисија вели Синадиновска, меѓу 
другото се однесува и на намалување на бројот на тужби кон новинарите, повикувајќи се на 
препораките од Стразбур и на европските добри практики.

Синадиновска додаде дека проблемот со непочитувањето на професионалните 
новинарски стандарди е најзастапен токму во интернет просторот. Според статистиката на 
СЕММ минатата година дури 77 % од добиените претставки се однесувале на текстови токму 
на порталите.

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) е здружение на професионалните 
новинари, основано на 17 февруари 1946 година во Скопје. Неговата цел, е да биде промотор 
и заштитник на професионалните стандарди и на слободата на изразување.

Даниела Михајловска Василевска

Во насока на унапредување и развивање на деловната соработка во рамките на дејноста, 
активностите, знаењето и искуството како и унапредување на општествениот, стопанскиот 
и правниот амбиент за работење и развој, Стопанска комора на Македонија и Здружението 
на новинари на Македонија потпишаа Меморандум за соработка. Процесот кој ќе го водат 
ЗНМ нивниот партнер  Советот за етика во медиумите на Македонија и Стопанската комора 
ќе резултира со создавање на регистар на професионални медиуми, кој ќе и помогне на 
јавноста, но и на бизнис заедницата, полесно да распознаваат кои медиуми ги исполнуваат 
критериумите да бидат медиуми, кои се придржуваат до новинарскиот кодекс при своето 
работење и имаат транспарентно сопствеништво и импресум.

Конкретните активности кои ќе произлезат од Меморандумот ќе имаат за цел иницирање 
активности за подобрување на нивото на професионализам во работењето на медиумите во 
државата, вклучувајќи го и работењето на онлајн медиумите преку прифаќање на концептот 
на медиумска саморегулација и почитување на етичките стандарди, развивање на деловниот 
морал и на деловното однесување на своите членови, истакна потпретседателот на СКМ, д-р 
Јелисавета Георгиева – Јовевска на потпишувањето на овој документ.

Комората во интерес на застапување на своите членки со еснафското здружение, и со 
нивиот партнер Советот за етика на медиумите во Македонија,  ќе соработува преземајќи 
повеќе активности.

Претседателот на ЗНМ Младен Чадиковски посочи дека регистарот ќе има за цел 
прзентирање вистините вести, кои се одраз на неселективно обезбедување информации 
и прзентирање на сите засегнати страни. Според Чадиковски процесот на изработка 
на критериумите за регистарот ќе биде инклузивен процес каде преку одржување на 
консултативни средби со новинари, претставници на порталите и на бизнис заедницата ќе 
се дојде до најквалитетните решенија.

Ваквиот вид на евидентирање ќе и помогне и на бизнис заедницата да има јасна слика 
кои медиуми какви вести пласираат и врз основа на тоа да носат одлуки за рекламирање, 
бидејќи и тие вели Чадиковски сакаат да го помогнат овој процес, а истовремено имаат и 

СТОПАНСКА КОМОРА И ЗДРУЖЕНИЕТО НА 
НОВИНАРИ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА 

СОРАБОТКА 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ

минатогодишниот саем за Халал индустријата присуствувале над 10.000 учесници, над 
600 деловни партнери претставници од компании, државни и приватни институции, 
асоцијации и здруженија од 30 држави, присуствувале 91 излагач од 13 земји и над 130 
претставници од медиумите од целиот свет.

Халал пазарот претставува можност за постигнување огромни деловни потенцијали, 
како резултат на зголемената побарувачка за халал производи и услуги ширум 
светот. За првпат преку саемот ќе се обезбеди дополнителна платформа за едукација 
и подигање на свеста за халал индустријата. Чолиќ посочи дека 24.4% од светската 
популација употребуваат халал производи и забележан е  раст на побарувачката 
за халал производи и услуги. Моменталната вредност на халал пазарот изнесува 2 
билиони американски долари без финансискиот сектор или 6.5 билиони американски 
долари вклучувајќи го и финансискиот сектор. До 2020 година очекуван е раст до 30% 
на побарувачката за халал производите и услугите. Босна и Херцеговина и Хрватска се 
лидери во регионот за халал индустрија со над 5 000 сертифицирани халал производи.

На светско ниво халал индустријата освен прехранбениот сектор ги опфаќа и: 
финансискиот сектор, секторот за туризам и угостителство, текстилниот, фармацевскиот 
и козметичкиот. Во светот водечки пазари по потрочувачка на халал се: Индонезија, 
Турција, Пакистан, Египет, Бангладеш, Иран, Саудиска Арабија, Нигерија, Русија и Индија.

м-р Ивана Крстевска

Претставници на „Bosna Bank International“ и Саемот за ХАЛАЛ во Сараево, Босна 
и Херцеговина, пред компаниите-членки на Стопанската комора на Македонија го 
презентираа Вториот Меѓународен саем за Халал индустријата кој ќе се одржи во 
периодот од 26-28 септември 2019 година во Сараево, Босна и Херцеговина.

Азра Чолиќ од „Bosna Bank International“ во кратката презентација истакна дека 
Сараево Халал саемот (SHF) претставува меѓународна изложба на халал индустријата 
на која која учествуваат претставници од сите делови на синџирот на снабдување 
во халал индустријата, вклучувајќи ги и приватните компании, корпорации, тела за 
акредитација, владини претставници и сл. Саемската манифестација е во организација 
на: Bosna Bank International (BBI) Сараево,  Islamic Development Bank (IsDB); IsDB Business 
Forum THIQAH и Исламската заедница на Босна и Херцеговина. Азра додаде дека на 

ВТОР МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА ХАЛАЛ 
ИНДУСТРИЈА ВО САРАЕВО

ПРЕЗЕНТАЦИИ
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ЈУБИЛЕИ

во македонската економија, 
но и како признание за 
активното учество на заменик-
генералниот директор на 
рудникот Николајчо Николов во 
органите и телата на Стопанската 
комора на Македонија, и 
неговиот ангажман како 
претседател на Македонската 
асоцијација на рударството, и 
како член на Управниот одбор 
и на Собранието на Комората 
во изминатите три мандатни 
периоди, в.д. извршниот 
директор на Стопанската комора 
на Македонија Билјана Пеева-
Ѓуриќ му додели признание на г-дин Николов.

Рудникот за бакарна руда “Бучим” со редовна работа започна во 1979 година по период 
на повеќегодишни истражувања на бакарните минерализации во рудниот реон Бучим – 
Дамјан - Боров дол, но успесите се поврзани, пред се’, со периодот од 2005 година кога успеа 
да се рестартира и да се обнови, успешно работејќи веќе 15 години.

“Бучим“ со гордост може да се пофали дека во досегашното работење перманентно 
остварува позитивни резултати. Во изминатите петнаесет години, рудникот од продажба на 
своите производи има остварено приходи во износ од 627,7 милиони евра, и трошоци во 
износ од 481 милиони евра, при што остварена е добивка пред оданочување во износ од 
146,9 милиони евра, при што во дадениот период платен е данок на добивка во износ од 
14,5 милиони евра. Рудникот во изминатите петнаесет години има платено 14 милиони евра 
надоместоци за концесија за користење на минералните суровини, од кои 78% (11 милиони 
евра) се уплатени во буџетот на општина Радовиш, а 22% (3 милиони евра) во државниот 
буџет. За истиот период, рудникот за своите 650 вработени има исплатено нето-плати во 
износ од 41,1 милиони евра, а по основ на придонеси и данок на личен доход платени се 
средства во износ од 21,6 милиони евра.

Македонската асоцијација на рударството им го честита Денот на рударите

– 28 Август на сите рудари, менаџментот и вработените во рудниците. Среќно!

д-р Татјана Штерјова

На традиционалната прослава по повод денот на рударите – 28 август, во рудникот за 
бакарна руда „Бучим“ се одбележаа три јубилеи – 40 години од почетоците на редовната 
работа на “Бучим“, 15 години од рестартирањето на рудникот од страна на инвеститорот 
“Солвеј“, и 90 години од прославувањето на 28 Август како ден на рударите во Република 
Северна Македонија.

На настанот свое обраќање имаа претседателот на Владата на Република Северна 
Македонија Зоран Заев, генералниот директор на рудникот „Бучим“ Василиј Борутскиј, 
заменик генералниот директор на рудникот „Бучим“ Николајчо Николов, и сопствениците на 
инвеститорот „Солвеј“  - Александар Бронштејн и Дан Бронштејн. Говорниците се осврнаа 
на улогата на рударството како една од стратешките гранки на македонската економија, 
на почетоците на работењето на рудникот „Бучим“, предизвиците поврзани со процесот 
на рестартирањето на рудникот од почетокот на 2005 година, развојните концепции, 
реализираните активности на социјална и општествена одговорност и соработката со 
локалното население, како и спроведувањето на највисоките меѓународни стандарди за 
заштита на животната средина и за безбедност и здравје на работа.

Менаџментот на рудникот ги презентираше активностите за отворање на лежиштето 
„Боров Дол“, за кој е реализирана инвестиција во вредност од 60 милиони евра, при што 
кон крајот на јули 2020 година е предвидено да почне испораката на руда од „Боров Дол“ 
до отворениот склад на „Бучим“ и понатамошна преработка преку флотација до бакарен 
концентрат, со што е обезбедена работата на комбинатот најмалку во следните десет години.

На настанот, претставници на Црвениот Крст му доделија признание на рудникот „Бучим“ 
за реализираниот придонес и обезбедената поддршка за работењето на општинската 
организација на Црвениот Крст во Радовиш.

Како општествено одговорна компанија, рудникот „Бучим“ им додели ваучери со 
финансиска поддршка на трите општини на чие подрачје ги врши своите деловни активности 
– Радовиш, Конче и Штип.

Како признание за успешното работење на рудникот „Бучим“ и остварениот придонес 

ОДБЕЛЕЖАНИ 40 ГОДИНИ УСПЕШНО 
РАБОТЕЊЕ НА РУДНИКОТ „БУЧИМ“

ЈУБИЛЕИ
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КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

По поминати точно 27 години од поставувањето на границата кај Табановце, на 26.08.2019 
година, по долгогодишните напори и како едно од позначајните барања на бизнис-заедницата 
на Балканот, се воспостави заедничко гранично управување на македонско-српската граница 
по принципот „One stop shop“.

Истото се воведе на барање на бизнис-заедницата од Србија и Македонија и на 
Коморскиот инвестициски форум- КИФ и не е прашање од интерес само за Македонија и 
Србија, туку за обезбедување побрз проток на стоки и услуги во рамките на Коридорот 10, 
како главна трансферзала која ги поврзува Централна со Јужна Европа и со Блискиот Исток. 
За значајноста на овој граничен премин говорат и бројките. Имено во просек увозно-извозни 
постапки спроведуваат околу 200.000 товарни возила годишно, а над 60.000 товарни возила 
транзитираат преку овој премин.

Со воспоставувањето на заедничко гранично управување на македонско-српската, 
граница, како и со неодамна реализираните инфраструктурни инвестиции на самиот патен 
правец кој е дел од Коридорот 10, истиот станува дополнително атрактивен, што значи 
зголемување на конкурентските предности на регионот.

Воспоставувањето на заедничко гранично управување на Табановце-Прешево е одличен 
прв чекор за олеснување на протокот на стоки за компаниите.  Сепак за дополнително 
олеснување на условите за бизнисот, потребно е  и понатаму да се работи на препораките 
произлезени од шесте комори на Западен Балкан во рамки на КИФ, односно да се работи 
на укинување на нецаринските бариери, сведување на царинските мерки на минимум во 
регионот, елиминирање на сите барања на податоци кои не се во согласност со меѓународните 
препораки и договори, како и на намалување на трошоците за обезбедување на истите и 
усогласување на работно време на органите во двете земји кои се надлежни за спроведување 
на увозно-извозните постапки.

Потпишувањето на трите спогодби меѓу владите на Република Северна Македонија и 
Република Србија, коешто се случи по отворањето на заедничкиот интегриран граничен 
премин Табановце-Прешево, е токму во насока на овозможување полесен промет на патници, 

м-р Сања Николова,
стручен соработник  
во Стопанската комора на Македонија

стоки и услуги и олеснување 
на трговските и царинските 
бариери меѓу двете земји.

Една од потпишаните 
спогодби е и Спогодбата 
за заедничко признавање 
на доверливите услуги 
кои се користат во двете 
земји, а истата  ја потпишаа 
министерот за информатичко 
општество и администрација 
Дамјан Манчевски и 
потпретседателот на српската 
Влада и министер за трговија, 
туризам и телекомуникации 
Расим Љајиќ.

Министрите за 
земјоделство Трајан Димковски и Бранислав Надимовиќ, пак, потпишаа Спогодба за соработка 
во фитосанитарната областа и областа на  безбедност на храната и ветеринарството, а 
директорот на Царинската управа Ѓоко Танасоски и заменик директорот на Српската царина, 
Веселин Милоевиќ  потпишаа Спогодба за заемно признавање на издадените одобрувања за 
овластен економски оператор.

Меѓусебното признавање на овластените економски оператори значи дека за овие 
компании при извоз и увоз од Македонија и Србија значително ќе се олеснат царинските 
контроли поврзани со безбедноста и сигурноста и истите ќе имаат приоритетен третман при 
царинење.

Стопанските комори како претставници на деловните заедници од двете земји, ценат 
дека со заемното признавање на овластенте економски оператори значително ќе се 
олеснат царинските контроли поврзани со безбедноста кои имаат приоритетен третман при 
царинењето, а со тоа и значително ќе се зголеми трговската размена меѓу двете земји.

Потпишувањето на овие спогодби како дел од активностите коишто ги превзема 
Коморскиот инвестициски форум- КИФ, се дел од агендата за креирање на единствена 
Регионална Економска Област (РЕО). Одредени истражувања говорат дека со отворањето 
на заедничкиот интегриран граничен премин и  имплементација на спогодбите, значително 
ќе се намали потребното време за завршување на пограничните процедури во регионот од 
10%, што ќе доведе до зголемување на извозот за 5,5%.

Тоа говори дека забрзаниот проток на стоки е императив за создавање на конкурентен 
регион, што за деловните заедници од регионот претставува врвен приоритет. Раководството 
на Коморскиот инвестициски форум се надева дека ваквото искуство ќе биде препознаено 
и од другите држави во регионот на Западен Балкан, и дека во најскоро време ќе биде 
соодветно имплементирано во целиот регион.

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

“One stop shop” - олеснување 
на трговските и царинските 

бариери меѓу Северна 
Македонија и Србија
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ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

Актуелно е тоа што изминативе денови во рамки на активностите поврзани со отварањето 
на заедничкиот граничен премин Табановце/Прешево се потпиша акт за заемно признавање 
на одобренија за овластен економски оператор за безбедност и сигурност меѓу двете држави.

Генерално, придобивките од статусот Овластен економски оператор (ОЕО) се недоволно 
познати за македонските компании-економски оператори.

Со стекнување на статус на Овластен економски оператор, се смета дека економскиот 
оператор е сигурен во поглед на исполнувањето на царински поврзаните активности и 
согласно тоа има право на поволности во рамките на царинското подрачје на Македонија.

Стекнувањето на статус на овластен економски оператор не е обврска за економските 
оператори по закон, туку со ваков статус по сопствен избор може да се стекне секој економски 
оператор, вклучувајќи ги и малите или средните трговски друштва без оглед на нивната улога 
во меѓународниот синџир на снабдување, доколку исполнува одредени услови. Исто така, 
не постои законска обврска за овластените економски оператори да побаруваат од своите 
деловни партнери да стекнат статус на овластен економски оператор.

Овластен економски оператор се утврдува преку издавање на различни видови на 
одобренија: овластен економски оператор за царински поедноставувања (ОЕОЦ) што значи 
исполнување на практични стандарди за компетенции или професионални квалификации 
директно поврзани со активностите кои се извршуваат и овластен економски оператор за 
безбедност и сигурност (ОЕОС), што претпоставува исполнетост на соодветни безбедносни 
и сигурносни стандарди. Секој вид на одобрение вклучува различен вид на поволности.

Критериуми за одобрување на овластен економски оператор за царински 
поедноставувања се:

    1. непостоење на каква било тешка повреда или повеќекратни повреди на царинските 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

и даночните прописи, вклучувајќи непостоење на сторено тешко кривично дело во врска со 
економската дејност на барателот;

    2. доказ од барателот за високо ниво на контрола над неговите дејности и движењето 
на стоката преку систем на управување со трговската, а кога е соодветно и транспортната 
евиденција, кој овозможува спроведување на соодветни царински контроли;

    3. финансиска солвентност која се смета за докажана кога барателот има добра 
финансиска состоја која му овозможува исполнување на обврските имајќи ги предвид 
карактеристиките на видот на неговата деловна активност;

    4. практични стандарди на компетенции или професионални квалификации директно 
поврзани со активностите кои се извршуваат. 

ОЕОС предвиден е за економски оператори основани во царинското подрачје на 
Македонија кои би сакале да користат различни олеснувања во поглед на царинските 
контроли поврзани со безбедноста и сигурноста кога стоката се внесува во царинското 
подрачје или кога стоката го напушта царинското подрачје на нашата држава.

Критериуми за одобрување на царински поедноставувања овластен економски оператор 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

ПРИДОБИВКИ ОД 
СТАТУСОТ ОВЛАСТЕН 

ЕКОНОМСКИ 
ОПЕРАТОР
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ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

за безбедност и сигурност се:

  1.евиденција за почитување/усогласеност со царинските и даночните прописи, 
вклучувајќи непостоење на сторено тешко кривично дело во врска со економската дејност 
на барателот;

    2. докажано високо ниво на контрола над неговите дејности и движењето на стоката 
преку систем на управување со трговската евиденција, а кога е соодветно и транспортна 
евиденција, што овозможува спроведување на соодветни царински контроли.

    3. докажана финансиска солвентност и

    4. соодветни стандарди за безбедност и сигурност. 

Имателите на едното и другото одобрение имаат право на одредени видови на 
поедноставувања, како и на поповолен третман во однос на другите економски оператори 
во поглед на царинските контроли, вклучувајќи помалку физички и документарни царински 
контроли, претходно известување и предност во случај кога е селектиран за царинска 
контрола, можност за побарување контролата да се изврши на место различно од местото за 
контрола на надлежниот царински орган, предност при одлучување по кое било поднесено 
барање до царинскиот орган, користење на приоритетна лента за излез од царинското 
подрачје, бесплатна обука за новини во царинското работење и слично.

Имателот на одобрение ОЕОС има право на помалку физички и документарни контроли 
поврзани со безбедност и сигурност, додека одобрението ОЕОЦ ги исклучува поволностите 
поврзани со контроли поврзани со мерки на безбедност и сигурност.

Значи, овластените економски оператори за царински поедноставувања немаат право 
на поволностите поврзани со одобренијата за царински поедноставувања за безбедност и 
сигурност во меѓународниот синџир на снабдување и оттаму, статусот овластен економски 
оператор во вид на ОЕОЦ не се зема предвид во случаи на договори за взаемно признавање 
со други земји. Имателот на одобрение ОЕОС пак, е признат како економски оператор кој 
ги има преземено сите потребни мерки за заштита на своето работење и со тоа претставува 
сигурен учесник во меѓународниот синџир на снабдување како од перспектива на државните 
и јавните органи така и од перспектива на своите деловни партнери.

Двата видови одобренија, ОЕОЦ и ОЕОС може да се користат истовремено. Во тој 
случај потребно е операторот да ги исполнува критериумите за ОЕОЦ и ОЕОС и ги добива 
поволностите од двете одобренија. Значи, кога барателот има право на двата вида на 
одобренија ОЕОЦ и ОЕОС, се издава едно комбинирано одобрение.

Во досегашниот период со статусот Овластен економски оператор за безбедност и 
сигурност се стекна Европа АД Скопје и ДММ „Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија“ 
ДООЕЛ – Кавадарци, а со статус Овластен економски оператор за царински поедноставувања 
Фершпед АД Скопје. „ИГМ-Трејд“ ДОО -  Кавадарци има комбинирано одобрение со статус на 
Овластен економски оператор за царински поедноставувања и за безбедност и сигурност.

Придобивките од стекнувањето на статусот овластен економски оператор, кои значат 
намален обем на контроли и заштеда на време и средства на економските оператори во 
надворешната трговија при спроведувањето на извозно-увозни постапки треба да се мотив 
и за останатите економски оператори за стекнување со ваквиот статус. 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Кога зборуваме за воведување стандарди тоа значи сериозен пристап во процесите, 
квалитет во работењето и осигурување дека има систем и некој стои зад тоа што е 
сработено. Стандардот на квалификација покажа дека сериозно се размислува за 
осигурување на квалитетот во оспособување на поединецот за живот и брзо и лесно 
вклопување на работното место, на што го става фокусот и Европската комисија. Во него 
се пропишани сите критериуми, начини и можности за стекнување на квалификацијата. 
Тоа значи дека знаењата, вештините и компетенциите треба да бидат видливи за да 
се препознаат од страна на оној кој вработува. Доколку не се исполнети условите и 
критериумите од стандардот на квалификација не можеме да зборуваме за оспособен 
квалитетен кадар според реалните потреби и за доверба во истиот.

Анализите на Европската тренинг фондација за работната сила во нашата 
земја утврдија низок степен на основни вештини кај поединците, вештини кои се 
стекнуваа со завршување на основното образование или квалификација од ниво I од 
Националната рамка на квалификации, а цената за тоа ќе ја платат работодавачите. Не 
случајно во минатиот текст реагиравме дека не смее да се изгласа Законот за основно 
образование без Стандард на квалификација, каде ќе се опишат функционалните 
знаења и основните вештини кои треба да се стекнат, а наставната програма мора да 
се заснова на Стандардот на квалификација. За тоа треба да реагираат и релевантните 
институции.

Изработката на Стандардот на квалификација е процес кој опфаќа многу учесници 
и ја подобрува комуникацијата помеѓу образованието и реалниот сектор. Истовремено 
ги пресликува барањата на работодавачите, барањата за учење и барањата за проверка 
на наученото и со тоа ја насочува наставната програма за стекнување вештини и 
компетенции според реалните состојби и стекнување релевантна квалификација 
според потребите на пазарот на труд. Стандардот е одговор на прашањата што секој ги 

Наташа Јаневска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

поставува: Што може да работи и за што е оспособен ученикот кога ќе биде вработен? 
Што треба теоретски и практично да научи за да може ефикасно да работи? Како ќе 
бидеме сигурни дека ученикот има научено и е способен ефективно да работи со 
стекнатата квалификација кога ќе се вработи? Одговорот произлегува од Стандардот 
на занимање, вклучен во Стандардот на квалификација, во кој се изразени барањата 
на работодавачите за вршење на задачите во определен работен процес во самото 
занимање. Со тоа се нудат информации за учениците за профилот на работата и 
осигуруваат дека квалификациите се релевантни на барањата на реалниот сектор и 
потребите на пазарот на труд. И земјите од Западен Балкан, како Црна Гора, Србија, 
Косово и др. ја сфатија оваа потреба и посветено работаат на таа потреба.

Ние во нашата земја ги завршивме активностите околу стандардите, останува само 
внесување во законската регулатива за да се олесни процесот на имплементација. 
Останува да се работи на свеста дека оспособената и квалификувана работна сила со 
соодветно образование и обука е клучниот фактор за бизнис заедницата и има директен 
ефект врз економијата и пазарот. Тоа значи, испораката на образование и обука според 
релевантните потреби, посебно кога станува збор за стручното образование и обука, 
доведува до економски напредок и одржливост. Доколку сите правилно ја насочиме 
енергијата, може да очекуваме промени. 

ОБРАЗОВАНИЕ

 ЗОШТО СТАНДАРД НА 
КВАЛИФИКАЦИЈА ?
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НЕДЕЛЕН КОМЕНТАР

Пред нешто помалку од петнаесетина години, кога работев во Народна банка, започнавме 
да го „произведуваме“ годишниот Извештај за финансиската стабилност на земјава. Тогаш бевме 
една од само педесетина земји во светот што го правеа тоа. Секоја година, ми претставува посебно 
задоволство да го прочитам новиот извештај и да видам до каде стигнало неговото унапредување. 
Извештајот прави пресек на состојбите во домашниот финансиски систем и финансиските пазари, 
но ги анализира и меѓународното и домашното окружување, а во тие рамки и корпоративниот 
сектор на земјава. Тој ги прикажува состојбите заклучно со крајот на претходната година, а се 
објавува околу половина година подоцна. Во оваа прилика, од Извештајот ќе извлечам и пренесам 
само неколку интересни и не толку често презентирани факти за македонските фирми. 

Во 2018 година, бројот на новоосновани претпријатија во земјава е повисок од бројот на 
згаснати фирми. Притоа, бројот на правни лица над кои е отворена стечајна постапка е намален 
за 46,2% во споредба со претходната година. Апроксимативната стапка на банкротирани правни 
лица изнесувала 1,7%, што е најниска стапка во последните десет години. Инаку, просечната стапка 
за периодот 2008-2018 година е 3%.

Уделот на правни лица со блокирани сметки во однос на вкупниот број на правни лица на 
крајот од 2018 година продолжува да се намалува, тренд започнат во 2015 година. Но, и понатаму 
е висок (26%), што значи на крајот од 2018 година секоја четврта фирма имала блокирана сметка.

Стапките на промена на вкупните приходи и расходи на корпоративниот сектор во 2018 година 
се речиси идентични со тие од претходната година. Така, вкупните приходи се зголемени за 8%, а 
вкупните расходи за 7,7%. Притоа, профитабилноста на корпоративниот сектор продолжува да се 
подобрува. Стапката на поврат на просечните средства (ROAA) е 4,2%, и е нешто подобра од 2017 
година, кога била 3,9%, но значително подобра од стартната точка во приказот на Народна банка, 
2014 година (2,3%). Слична е патеката на движење кај стапката на поврат на капиталот (ROAE). Во 
2018 година таа изнесува 8%, во претходната година била 7,7%, а во 2014 година 4,4%.

Но, две третини од нето добивката на целиот корпоративен сектор е остварена кај големите 
субјекти, добивката е зголемена и кај малите и средни претпријатија, додека микро претпријатијата 

М-р Зоран Јовановски

Главен советник на Управниот одбор на Стопанската 
комора на Македонија за економски прашања

како група оствариле загуба. Од вкупниот број на правни лица, една третина работеле со загуба. 
Набљудувано по поодделни сегменти, речиси половина (47,4%) од вкупната добивка на целиот 
корпоративен сектор е генериран во индустријата. 

Т.н. „нови производствени капацитети во странска сопственост“ играат растечка улога во 
македонската економија. Народна банка идентификува 30 такви „нови производствени капацитети“ 
од вкупно 53.669 субјекти што доставиле годишни сметки до Централниот регистар во 2018 година. 
Иако се толку малку, „новите производствени капацитети во странска сопственост“ учествуваат 
со 6,7% во вкупните средства на корпоративниот сектор на земјава и со дури 12,4% во вкупната 
нето-добивка по оданочување на целиот сектор.  Профитабилноста на „новите производствени 
капацитети“ е двојно повисока од останатиот корпоративен сектор.  Стапката на повратот на 
средствата (ROAA) на „новите производствени капацитети“ е 8,1%, кај останатиот корпоративен 
сектор е 3,9%. Стапката на поврат на капиталот (ROOE) е 15,2%, а кај остатокот на корпоративниот 
сектор во земјава е 7,5%.

Во 2014 година бројот на вработени во „новите производствени капацитети“ учествувал со 2,9% 
во вкупниот број вработени во корпоративниот сектор, во 2018 година тоа учество е зголемено 
на 7,1%. Интересно е дека „новите производствени капацитети“ не се задолжуваат кај банките во 
земјава. Само 2,4% од вкупниот долг по основ на камати на „новите производствени капацитети“ е 
кон банките од земјава.

Во однос на нето задолженоста на корпоративниот сектор, како разлика меѓу тоа колкави 
побарувања (депозити) имаат фирмите кај банките и колку должат кон нив, и колку должат или 
побаруваат од и кон нерезидентите, во 2018 година нето-задолженоста на корпоративниот сектор 
за првпат во последните пет години растеше со стапка (од 3,5%) пониска од стапката на раст на 
номиналниот БДП.

Нето-задолженоста на корпоративниот сектор година кон странство на крајот од 2018 е 21,7% 
од БДП. Повеќе од половина од тој долг претставува меѓукомпаниско задолжување меѓу поврзани 
субјекти, односно заеми што компаниите „мајки“ од странство им ги дале на „компаниите“ ќерки во 
земјава.

Нето-задолженоста на корпоративниот сектор кон банките од земјава е двојно понизок од 
онаа кон странство и изнесува 11,4% од БДП. Повеќе од половината од долгот кон банките е 
долгорочен (55,6%), што создава простор за амортизирање при шокови на краток рок. Понатаму, 
67,4% од задолженоста на фирмите кон банките е девизна задолженост. Тоа значи, дека стабилноста 
на девизниот курс на денарот во однос на еврото игра многу важна улога за долгорочното 
финансиско „здравје“ на македонските компании. Интересен наод од анализата на Народна банка 
е дека кај новоодобрените кредити во 2018 година, каматните стапки за кредити во износ до 250 
илјади евра биле повисоки од кредитите на износ поголем од тоа.

Сите овие селектирани и презентирани наоди од Извештајот на Народна банка за финансиската 
стабилност на земјава, но и оние што останаа невклучени во овој текст, даваат интересна слика 
за состојбата во која се наоѓа македонскиот корпоративен сектор, за неговите силни страни, но и 
точки на ранливост. 

НЕДЕЛЕН КОМЕНТАР

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ЗА 
МАКЕДОНСКИТЕ ФИРМИ
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Бизнисот секогаш бара правна сигурност, стабилност и правен континуитет. Она што 
вообичаено го слушаме од компаниите - членки на Стопанската комора на Македонија е 
дека принципот на владеење на правото се` повеќе го поткопуваат проблемите поврзани 
со „сивата“ економија, корупцијата, нееднаквите правила на игра за сите чинители во 
економијата, бавното работење на државните служби при решавање одредени акутни 
проблеми од административен и технички карактер, дискреционите овластувања на 
надлежните институции вклучувајќи ги и судовите, бавните судски постапки, како и 
преголемата регулација во одредени подрачја и во случаи кога тоа не е неопходно. 
Начелна оценка е дека деловното опкружување на земјата сѐ уште не е на задоволително 
ниво. Но, секако, ова не се нови проблеми, туку прашања кои повеќе години наназад се во 
фокусот на барањата на бизнисмените, со цел да се создаде поволна бизнис клима, во која 
поттикнувањето на претприемачкиот дух и конкурентноста би биле основа за легитимен 
натпревар во остварувањето подобри деловни резултати.

Имајќи го предвид наведеното, ако навлеземе подлабоко во анализата на проблемите со 
кои се соочува бизнис-заедницата, ќе сфатиме дека воопшто не станува збор за проблеми 
од економска природа, туку во основата на проблемите со кои се соочуваат компаниите во 
нивното секојдневно работење се прашањата кои, директно или индиректно, се поврзани 
со доследно почитување на основната темелна вредност на нашиот уставен поредок – 
владеењето на правото.

Во таа насока, на Тркалезната маса на тема: „Владеењето на правото како императив 
за стабилни и предвидливи услови за водење бизнис“, што се одржа на 26.8.2019 година, 
Стопанската комора на Македонија се обиде да даде реален придонес во одговорот на 
прашањето како да станеме активен чинител во процесот на градење на функционална, 
демократска, современа, правна држава. Имајќи го предвид широкиот опфат на различните 

д-р Елена Милевска Штрбевска

Главен советник на Управниот одбор на Стопанската 
комора на Македонија за правни прашања

области на учесниците (Делегација на Европската унија во земјава, бизнис-секторот, вклучувајќи 
претставници од домашните компании и од странските инвеститори, универзитетски 
професори, медиуми, научна и стручна јавност), ова прашање беше разгледано од различни 
аспекти.

Врз основа на конструктивната дебата, произлегоа повеќе препораки, размислувања, 
оценки и насоки, кои би требало да бидат основа за преземање соодветни мерки и активности 
од страна на носителите на државната власт, во насока на градење ефикасен правен систем, 
во кој доследно ќе се почитува владеењето на правото, како правен принцип со универзална 
важност и темелна вредност на нашиот уставен поредок. Meѓу позначајните, би ги издвоила 
следните:

- довербата во институциите на системот е прашање од клучно значење, кое не треба да 
биде подложно на ерозија на општеството базирано на правила, туку напротив, треба да се 
вложат напори од страна на сите општествени чинители за преземање мерки, активности 
и промени кои ќе придонесат за јакнење на довербата и во државата како целина, и во 
судството, но и во сите релевантни јавни институции, како една од основните претпоставки 
за владеење на правото во државата;

- потребно е уредување на односите меѓу сите општествени чинители за почитување на 
правото и институциите на системот, во кои покрај централната и локалната државна власт, 
главните „стејкхолдери“ во процесот на градење на предвидлив, ефикасен, транспарентен 
и стабилен правен систем, треба да бидат и бизнис-заедницата, академската заедница, 
невладиниот сектор, синдикатите, меѓународната заедница, но и инклузивноста на граѓаните;

- ефикасноста на институциите на системот во голема мера може да придонесе за 
поттикнување на економскиот раст, а со тоа и на благосостојба на граѓаните и подобри 
услови за живот воопшто;

- безбедноста и правдата се вредности за кои нема супститут и токму затоа тие се алфа 
и омега во една држава за да може да биде основа за создавање услови за економски и 
општествен напредок, подобра бизнис-клима и поголема правна сигурност;

- владеењето на правото не препознава етничка боја, туку е елемент на обединување 
во рамките на општеството и е пункт околу кој е потребен општествен консензус по сите 
линии. Улогата на медиумите е многу значајна во градењето и функционирањето на правната 
држава;

- прашањето на владеењето на правото, во смисла на предвидливо бизнис-опкружување, 
правна сигурност, легалитет, еднакви правила на игра, поефикасна администрација, 
превентивно делување за спречување на корупцијата, „сивата“ економија и организираниот 
криминал, ефикасен пристап до правдата, во смисла на непристрасност и независност на 

НЕДЕЛЕН КОМЕНТАР

ВЛАДЕЕЊЕТО НА 
ПРАВОТО И БИЗНИСОТ
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правосудните органи и фер судење, се битна претпоставка и за домашните и за странските 
инвеститори, при креирањето на нивните планови за инвестирање, но и за нивната 
ликвидност, опстанок и натамошен развој;

- надминувањето на проблемите поврзани со спората администрација, паралелизмот 
или преклопувањето на надлежностите на бројни државни институции (агенции, комисии, 
управи), развивањето на слободни медиуми – чувари на демократијата и создавање амбиент 
на „неисплатливост“ на непочитување на регулативата и свест дека не може да се помине 
неказнето во случаите на злоупотреба на службената положба и овластувања се прашања за 
кои треба да се преземат итни превентивни, па и репресивни мерки, како реална претпоставка 
за доследно почитување на принципот на владеење на правото;

- користењето на алтернативните методи за решавање на споровите меѓу деловните 
субјекти (арбитража, медијација), e прашањe кое заслужува посебно внимание од аспект на 
поефикасно решавање на споровите меѓу деловните субјекти;

- основен услов за владеење на правото е соодветна имплементација на донесените 
прописи, од причина што колку и да се добри законите, тие ќе останат „мртво слово на 
хартија“ доколку правилно и во целост не се имплементираат во пракса. Ова особено значи 
дека државните органи мора ефикасно да ги спроведуваат законите. Самата суштина на 
владеењето на правото ќе биде доведена во прашање ако регулативата постои сама за себе;

- бизнис-заедницата укажува дека претераната регулација претставува проблем, особено 
во подрачја каде што тоа навистина не е потребно, поради што треба да се преземат мерки 
за да се намали хипер регулацијата.

Потребни се реформски чекори коишто ќе обезбедат стабилно правосудство, ефикасно 
јавно обвинителство, критички став за сите прашања кои го гушат правото, правдата и 
правичноста, доследна имплементација на прописите во практиката и брзо решавање на 
предизвиците на тој пат. Доколку во правосудството не се спроведат темелни реформи, 
ниедна друга промена нема да има смисла. Токму затоа, она што треба да го направиме како 
држава за да имаме успешна приказна во делот на владеењето на правото произлегува само 
по себе. Потребни се реформи во функционирањето на правниот систем во целина и цврста 
подготвеност на државата да одговори на сите предизвици сега и веднаш, со конкретни 
активности и мерки, кои ќе значат чекор напред кон подобрување на функционалноста на 
институциите на системот, а со тоа и јакнење на довербата во она што се нарекува држава во 
вистинска смисла на зборот. 

НЕДЕЛЕН КОМЕНТАР

ISO  9001:2015
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НОВИ 

ПРОПИСИ 

29.08.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ НА 

ЗАКОН ЗА ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Според Известувањето на Министерството за финансии имајќи ги предвид 

европските практики и препораките од странските експерти во оваа област данокот 
на моторните возила покрај вредноста на моторните возила ќе се ....

26.08.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА МЕДИЈАЦИЈА*
Во главата I со Наслoв Општи одредби разработени се општите одредби на 

Предлог на законот при што се дефинирани предметот на законот и подрачјето на 
примена на медијацијата во спорните односи во кои страните можат ...

27.08.2019
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА 

И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНО ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 174 ОД 22 АВГУСТ 2019

Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 
101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/1 ...

27.08.2019
ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ 

УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД 
СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ 
ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ 
ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ОБЈАВЕНО ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 174 
ОД 22 АВГУСТ 2019

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за 
ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 
136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за ...

НОВИ ПРОПИСИ
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Македонија, на 13 септември 2019 година, организира еднодневна 
работилница на тема: „Обврска и краен рок за исплата на дивиденда, распоредување на 
финансиски резултат, примена на менаџерски договори“ во насока на практична подготовка 
на трговските друштва за пресметката и начинот на исплата на дивиденда, како и нејзиниот 
даночен и сметководствен третман, а во пресрет на крајниот рок за исплата на одобрената 
дивиденда, кој рок за 2019 година истекува заклучно со 30.09.2019 година.

Дополнително, согласно законската регулатива и меѓународните сметководствени 
стандарди (МСС), даночниот обврзник има законска обврска да води деловни книги. 
Евиденцијата е од исклучителна важност доколку се земе предвид дека оданочувањето се 
темели на податоците од сметководствената документација. Во таа насока, оваа работилница 
ќе направи преглед и на законските обврски за водење на сметководство и трговски книги, 
составување годишна сметка и финансиски извештаи, распределба на добивка, покривање 
на загуба и издвојување на резерви.

Конечно, ќе се анализира и примената на менаџерските договори во македонското 
законодавство и ќе се направи осврт на нивните главни карактеристики, со особен акцент 
на утврдувањето на учеството во добивката на друштвото.

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ОБВРСКА И КРАЕН РОК ЗА ИСПЛАТА 
НА ДИВИДЕНДА, РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ПРИМЕНА НА 

МЕНАЏЕРСКИ ДОГОВОРИ

13.9.2019 година 
(петок)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

БАЛКАНСКИ ПРЕТПРИЕМАЧКИ САМИТ 
- BALKAN ENTREPRENEURSHIP SUMMIT

13.09.2019 година
Хотел „Хилтон“- Скопје

Економскиот развој е клучен за нашето општество да прогресира, но и особено значаен за 
сите да имаме подобар и поквалитетен животен стандард. Балканскиот претприемачки самит, има 
за цел да обедини на едно место бизнисмени од регионот се со цел да ги поврзе во меѓусебна 
соработка која во иднина ќе отвори нови можности за сите.

За таа цел Стопанската комора на Македонија, во соработка со Creative Hub, а поддржано 
од Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ (Е4Е@mk), Ве поканува на 
13.09.2019 година во хотел „Хилтон“, да заземете учество на Самитот на кој ќе присуствуваат над 
250 гости, истакнати бизнисмени, претприемачи, иноватори. Настанот ќе го отвори прашањето на 
успешна Балканска соработка, ќе слушнеме за инвеститорски трендови во светот, но и на Балканот, 
ќе зборуваме за трендот на “недостаток на квалитетна работна сила”, но и ќе разговараме за 
иновациите во индустриите.

Низ листа на инспиративни говорници од САД, Франција, Индија, Бугарија, Турција, но и од 
Македонија имаме за цел да ги поврземе бизнисите на првиот Балкански претприемачки самит, но 
и заедно да го претвориме во традиција. 

За кого е наменет Самитот:
Овој самит е наменет за претставници на бизнис секторот, претприемачи, кои сакаат да 

развијат соработки или пак заедно да делуваат како дел од Балканскиот бизнис сектор.

Преку искусни говорници од различни индустрии гостите ќе имаат можност да слушнат за 
инвестициски трендови, трендови во дигиталниот маркетинг, искуства на едни од најуспешните 
балкански бизнисмени, луѓе кои развиваат технологии на иднината и иновативни решенија во 
индустриите.  

Контакт лице:
Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Овој семинар е наменет за претставници од бизнис заедницата, владиниот и невладиниот 
сектор, маркетинг професионалци, претприемачи и проект менаџери кои се вклучени во процесите 
на корпоративни и маркетинг комуникации, односи со јавност и управување со социјални мрежи. 
На еднодневниот семинар учесниците ќе добијат подлабоко и темелно разбирање за важноста, 
вредноста и функционалноста на современиот односи со јавност во интеграција со социјалните 
мрежи, алатките на односите со јавност, механизмите и медиумите, како и моделите за успешни 
комуникации со таргетираната публика. Учесниците ќе спознаат функционални модели за 
дигиталниот ПР, креирање содржина и атрактивен наслов, визуализација на приказните, брифирање 
и пристапување кон новинари, развој на стратегија и временско усогласување на медиа планот 
со социјалните мрежи. Воедно, учесниците ќе добијат темплејти за маркетинг планирање, медиа 
планирање и пристап до сознанија за оптимално комбинирање на традиционални и дигитални 
медиуми, сето тоа преку применливи групни и индивидуални вежби.

 
Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Насловот како скратен текст: Како до совршен ПР наслов?
- Кога креираме вест преку соопштение до медиуми, а кога преку интервју?
- Како перцепира вести современата публика од аспект на време, атрактивност, разбирање?
- Кои се алатки на современите односи со јавност?
- Како се креира вест од информација?
- Како градиме однос со медиумите и новинарите?
- Медиуми: традиционални и дигитални. Како да ги комбинираме?
- Како се креира содржината?
- Како се расажуваат визуелни приказни?
- Како да комуницираме денес со намалено внимание од публиката?
- Како да таргетираме различни генерации на купувачи?
- Кризен ПР. 

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ПРЕКУ 
ДИГИТАЛНИ МЕДИУМИ – КРЕИРАЊЕ 
ВЕСТИ СО БРЗИНА И АКТУЕЛНОСТ

16.9.2019 година 
(понеделник)

10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРАКТИКАНТСТВО НИЗ 
ПРИЗМАТА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА 

ПРАКТИКАНТОТ И РАБОТОДАВАЧОТ

17.09.2019 година
9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Стопанската комора на Македонија, на 17 септември 2019 година, организира еднодневен 
семинар на тема: „Новиот закон за практикантство низ призмата на правата и обврските на 
практикантот и работодавачот и анализа и преглед на законот за работните односи од аспект на 
склучување на договорите за вработување и постпката за откажување на договорите за вработување“.

Примарна цел на семинарот е да се запознаат посетителите со сите актуелни одредби кои 
ги предвидува новиот Закон за практикантство („Службен весник на РСМ“ бр.98/19), а особено 
како точно е регулирана практикантската работа, колку таа може да трае и како се врши нејзина 
евиденција, како и каков надоместок треба да се предвиди за практикантите. Особено внимание 
ќе се посвети на важноста од составување добар договор во насока на максимална заштита на 
засегнатите страни. Ќе се направи осврт и на прекршочните одредби од законот поради подобро 
разбирање на обврските на работодавачите.

Дополнително, ќе се анализира и Законот за работни односи од аспект на неговите одредби 
за склучување на договорите за вработување, формата и содржината, условите за склучување, 
измените на договорот, престанување на важење на договорот за вработување и откажување на 
договорот за вработување.

Во рамките на семинарот ќе бидат опфатени сите специфични аспекти поврзани со темата 
и воедно, ќе се направи обид за практично расчистување на одредени дилеми кои се јавуваат во 
праксата, поврзани со предметната проблематика.  

Контакт лице:
Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Овој семинар пред се`, има за цел да го опфати работењето со благајната/ касата. Секој 
учесник ќе се сретне со документи кои го потенцираат сегментот од благајничкото работење на една 
компанија. Ова, од друга страна, ќе не` донесе до правилната примена на законската и даночната 
регулатива која го уредува готовинското денарско, девизно, благајничко работење и работењето со 
дневниот промет (малопродажбата).

На еднодневниот семинар ќе им се овозможи на присутните правилно да ја применуваат 
благајничката работа во делот на препознавање и откривање на евентуални лажни пари и бенефитот 
од користење на апоенски состав на парите.

Семинарот е наменет за секој кој сака да се здобие со подлабоко разбирање од областа на 
благајничкото работење - благајници во компании, сопственици на компании кои имаат благајничко 
работење, но и секој кој е во контакт со ефективни наши и странски пари.

Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Која е сметководствената разлика помеѓу денарската и девизната благајна и како истите 

функционираат?
- Кои се задолжителни благајнички обрасци за евиденција на влезот и излезот на парите?
- Што значи купување девизи на девизен пазар – откуп и подигање девизи за службен пат?
- Која е разликата помеѓу трошковна и уплатна благајна?
- Како да се заштитиме од евентуалните лажни пари?
- Како да ги препознаеме евентуалните лажни пари?
- Кои се заштитните елементи на книжните пари?
- Колку помага користењето на апоенскиот состав на парите во точноста на парите во каса?
- Што е Одлука за касов максимум и кој треба да ја има?
- Како да го изготвиме Правилникот за благајничко работење?

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

БЛАГАЈНИЧКО ДЕНАРСКО И 
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

19.9.2019 година
10:00 – 15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF 
DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА 

АЛАТКИТЕ ЗА ЕДНА МИНУТА

20.9.2019 година (петок)
9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

    Стопанската комора на Македонија, на 20 септември 2019 година, организира еднодневен 
семинар на тема: SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА 
АЛАТКИТЕ ЗА ЕДНА МИНУТА.

SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА АЛАТКИТЕ ЗА 
ЕДНА МИНУТА е една од LEAN методите која драстично го намалува времето кое е потребно да се 
заврши промена на алатот како дел од машината. Во пракса под терминот „замена на алатот“ не се 
подразбира само замена на алатот како дел од машината, туку севкупното време кое ќе се потроши 
од моментот на завршување на производот А на една машина и отпочнувањето на производство 
на друг производ Б на истата машина. Ова време кое ќе се се потроши терминолошки се нарекува 
Changeover-Време на промена, во кое спаѓаат и сите подесувања на машината за производство на 
производот Б.

Суштината од примената на SMED методологијата е да го намалиме драстично времето за 
промена на алатот како дел од машината. Во пракса се покажало дека ако процесот за замена на 
алатот од машината не е детално анализиран, постои можност за замена на истиот да се смали 
времето на замена и до 80%. Постојат екстремни примери каде замената на алатот на големи преси 
која траела еден ден (и за тоа време пресата била нефункционална), се смалило на 30 минити. Секој 
чекор за замена на алатот детално се анализира како би се видело дали може да биде елиминиран, 
временски преместен и да се работи на истиот додека и машината работи), воедно да биде 
поедноставен и автоматизиран.

Клучната активност на SMED-методологијата е да се дефинираат интерните елементи 
(активностите за промена кои се извршуваат додека машината стои) и екстерните елементи 
(активности на промена кои се извршуваат додека машината работи), а потоа префрлување на 
интерните елементи во екстерни, како би се скратило времето на стоење на машината додека трае 
промената на алатот.

Творец на SMED-методологијата е Шингео Шинго, кој воедно е творец на TPS- Toyota Pro-
duction System кој успеал со првата примена на SMED-методологија, замената на алат како дел од 
пресата во Тојота да го смали од 4 часа на 3 минути.

Контакт лице:
Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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 Со Законот за архивски материјал, се доуредуваат определени прашања кои се однесуваат 
на канцелариското работење, движењето на документите во институцијата, архивското работење, 
скенирање на документите директно во деловодникот, како и распределувањето на документите по 
вработени во институциите.
 Целта на обуката е да се разработат темите кои се однесуваат на:
 • Деловен асистент - Одговорности и овластувања и клучни функции;
 • Комуникациски вештини на деловниот асистент;
 • Управување (чување и складирање) на документацијата во својата канцеларија и во 
канцеларијата на врвното раководство;
 • Креирање дописи за потребите на компанијата пред проверката од врвното  раководство.

 Протокот на документи претставува една од клучните теми на овој семинар, во функција 
на реализација на вертикална и хоризонтална комуникација (интерно во компанијата), како и во 
рамките на реализацијата на главните процеси за реализација на производот/услугата, начинот на 
креирање на интерактивни планови за распределување и нивелација на ресурси, како и потребните 
вештини и техники во деловната администрација.
 Усогласеноста помеѓу рачното водење на деловодникот и е-деловодник, како и водење на 
останатата пропратна документација по однос на канцелариското и архивско работење е согласно 
Упатството за начинот на одбележување на документите со рокови на нивно чување, водењето на 
попис на документи, начинот на нивно водење и во кои случаи се применува водењето на интерна 
доставна книга и сите останати помошни книги.

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ 
(АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО 

РАБОТЕЊЕ) 

23 - 24.9.2019 година 
(понеделник-вторник)

9:30 – 15:30 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРОДАЖНИ МРЕЖИ ВО 
ОСИГУРИТЕЛНИ И ФИНАНСИСКИ 

ИНСТИТУЦИИ

25.9.2019 година (среда)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

Анализите на пазарот на труд на ниво на ЕУ покажуваат дека до 2020 година петте 
најбарани професии се во областите: образование, трговија, здравје, финансии и осигурување. 
Банкарството, осигурувањето и општо финансискиот сектор се карактеризираат со 
турбулентност како последица на неодамнешната глобална криза, но од друга страна овие 
сектори нудат најширока палета на производи и услуги на пазарот. Глобализацијата ни 
овозможи пристап до голем број информации притоа затрупувајќи не со низа потребни и 
непотребни податоци. Просечен корисник поради големата количина на податоци тешко 
може да определи кои податоци ќе му бидат корисни, а уште поважно, кои извори се 
најрелевантни.

           Иднината припаѓа на осигурителните компании кои свесно ќе ја градат својата 
продажна мрежа. Преку едукација и градење на сопствена продажна мрежа компанијата ќе 
биде подготвена за промени, независно од брокерите и агентите. Во текот на изминатите 
години во осигурувањето важеше подеднаква примена на теоријата и праксата. За успех 
во продажбата потребни се најсовремени пристапи, стратегии и продажни техники при 
соочување со проблеми од типот на: 

• секогаш е тешко да се дојде до купувачот;
• тешко е да се добие и задржи вниманието на купувачот;
• конкуренцијата е секогаш силна;

Целта на обуката е пред се` на учесниците вработени во осигурителните компаниии 
и финасиските институции (банки, штедилници, брокерски куќи и сл.) да им се пружи 
дополнителна мотивација и да им се дадат нови идеи за раст на нивните продажните 
резултати. После оваа обука учесниците ќе стекнат со најнови вештини за преговарање 
и продажба, ќе го осознаат полесниот пат до нови клиенти, ќе научат како да ги зајакнат 
односите со постоечките клиенти, лесно да ги постигнат планираните цели, да ја зголемат 
самодовербата при комуникација со потенцијалните клиенти и ефикасно да ги решаваат 
евентуалните конфликти или рекламации.

Контакт лице:
Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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Стопанската комора на Австрија заедно со Трговското одделение при Амбасадата на 
Република Австрија во Република Македонија и Стопанската комора на Македонија,  и оваа 
година организираат деловни средби меѓу австриски фирми-производители на прехранбени 
производи и интернационални увозници на прехранбени производи од целиот свет.

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“ е настан со најголема посетеност и 14-годишна 
традиција, на којшто присуствуваат компании од целиот свет.

За таа цел, Ве покануваме на овој настан, со цел да реализирате соработка со австриските 
производители и со останатите учесници на деловните средби.

Настанот ќе се одржи на 1.10.2019 година (вторник), во Стопанската комора на Австрија 
во Виена.

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“ нуди можност за компаниите увозници на прехранбени 
производи, храна и пијалаци од Македонија и од светот со цел да ја зголемат својата мрежа 
на контакти, да пробаат нови производи, да запознаат нови добавувачи, да разменат нови 
идеи и да остварат деловна соработка со познати компании и експерти за производство и 
трговија на големо и мало со храна и пијалаци од целиот свет.

Исто така Ве информираме дека дололку сакате да учествувате на овој настан како и 
на B2B средбите, задолжително треба да се регистрирате на следниот линк: https://food2019.
b2match.io, каде можете да ги видите сите фирми кои се пријавени досега, да ја видите 
програмата и сите останати релевантни информации во врска со настанот.

Рокот на пријавување е до 31.08.2019 година.

Контакт лице:
Ирена Мојсовска
Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244 009
E-адреса: irena@mchamber.mk
http://www.mchamber.mk

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2019“

1 октомври 2019 
година

Стопанска комора на 
Австрија, Виена

https://food2019.
b2match.io

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

II. СВЕТСКИ КОНГРЕС 
НА ПРЕТПРИЕМАЧИ 

11.10.2019 година
 9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Почитувани претприемачи, работодавачи, економисти, претседатели на управни одбори, 
менаџери; претставници на државни институции, локални и регионални заедници; претставници на 
академската заедница, синдикати, развојни агенции, невладин сектор и медиуми! Ве повикуваме да 
учествувате на II . Светски конгрес на претприемачи во Северна Македонија – во Скопје, од 16. до 
19. X 2019. година.

Идеите и акциите на претприемачот претставуваат темелен генератор на секој економски 
развој, при што несебично и визионерски се создава рамка за севкупен општествен напредок 
и социјална стабилност. Претприемништвото е единствен познат пат за развој и просперитет. 
Неговиот дух го створил сè тоа што во овој свет го знаеме како добро и напредно. На раскрсницата 
меѓу световите и културите, во моментите на двојба и запрашаност како понатаму, секогаш треба да 
се потсетиме што е тоа што до сега вредело, која била заложбата за напредок? Претприемништво, 
претприемачки дух и лична иницијатива, постојаната посветеност кон работата и профитот, го 
создадоа нашето општество и цивилизација, овозможувајќи работа, прифаќање и интегритет за 
секој. Секогаш одново мораме да ја истакнеме важноста на ова, постојано да објаснуваме и да 
потсетуваме дека претприемништвото е единствената позната иднина.

Глобалните проблеми на денешницата: војни, сиромаштија,тероризам, загрозување на 
планетата, и залагање за рамномерен, рамноправен, одржлив и урамнотежен развој, се темелен 
лајтмотив за организирање на Светскиот конгрес на претприемачи. Сакаме, меѓу другото, да ја 
дефинираме важноста и улогата на претприемачот во давањето на допринос во решавањето на 
овие глобални проблеми на човештвото.

Светскиот конгрес на претприемачи нема намера да го прмени светот, но има намера и 
потреба да допринесе во менување на светот – на подобро! Светскиот конгрес на претприемачи 
сака да ја потикне заедницата на добри дела! Дозволете и вашата компанија / институција да биде 
дел од овој процес.

Општата цел на Светскиот конгрес на претприемачи е: промовирање на значењето, целта и 
културата на претприемништвото. Организаторите очекуваат дека на вториот СКП, во прекрасната 
Северна Македонија, ќе учествуваат 800+ учесници од 20+ земји. Главен покровител на Светскиот 
конгрес на претприемачи, покрај Владата на Република Северна Македонија, се владите и 
министерствата за економија/претприемништво како и национални деловни асоцијации и научни 
институции на земјите учесници на Конгресот. Поддршка на Конгресот се очекува и од ЕУ/Европска 
комисија и значајни глобални институции: Обединетите нации, Меѓународниот монетарен фонд, 
Светската банка, Европската банка за обнова и развој... 

Ве замолуваме, за сите потреби, контактирајте нè преку е-адресата: poduzetnistvo@promo-
perspektive.com
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Стопанската комора на Македонија, преку ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, ве покануваат 
да учествувате на Меѓународните деловни средби „Match4Industry“, што ќе се одржат на 6-7 ноември 2019 
година, во  САНТЕК саемот за индустрија и технологија, во Кочаели, Турција.

„Match4Industry“ е дел од “Doing Business Onsite”, единствен концепт на вмрежување на заинтересирани 
клиенти за директни средби во компаниите на водечките автомобилски компании, нудејќи им на учесниците 
можност од прва рака да го набљудуваат деловното опкружување на Кочаели.

 
Учесниците на „Match4Industry“, ќе имаат можност, да се запознаат со најновите технологии и идни 

трендови во следниве области:

- набавка на автомобили,
- метал и машини,
- пластика и гума,
- тир,
- хемиски производи за автомобили (бои, лакови и производи за нега),
- градежни и градежни материјали,
- енергија,
- животна средина,
- електроника,
- информациски и комуникациски технологии.

Како услуги вклучени се:
- локални трансфери до местото на одржување на состаноците,
- превод ( од англиски на турски и обратно),
- ручеци, освежување и вечера за добредојде,
- сместување.

Трошоците за сместување (3 ноќевања во хотел со 5 ѕвезди), ќе бидат покриени од страна на турското 
Министерство за трговија на само еден учесник од компанија. Учесниците своите барања ги поднесуваат до 
Стопанската комора на Македонија и до турскиот комерцијален аташе во нашата земја. 

 Во прилог се програмата и дополнителни информации за настанот, а следниот линк ве води директно 
на веб-страната на настанот каде можете електронски да се регистрирате: https://m4i2019.b2match.io/, 
најдоцна до 25.10.2019 година.

Меѓународни деловни средби „Match4Indus-
try“ 6-7 ноември 2019 година, Кочаели, Турција

12.7.2018 година (петок)
10:00-16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

ISO
9001
Quality 
Management

bsi.

FS 549642

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БОНИТЕТ

Нарачајте

за унапредување
и заштита

на Вашиот бизнис!



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 43Петок, 30 август 2019, Бр. 404-42 Петок, 30 август 2019, Бр. 404

Потекло на понудата: Грција
Валидност на понудата: 07.08.2019
TSIRONIS WOODEN TOYS & LOGISTICS

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
ДОО КТ Украина 1999

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
Арјес Украина ДДО 2013

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 24.05.2019
Малешевска аронија

Потекло на понудата: Турција
Валидност на понудата: 18.07.2019

Декоративни и структурни бои за слики 
од марката АРТЕГО ЕКСЕЛАНС

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
- Заеднички инвестициски проект на 
локалната самоуправа на Керзон и ЈП 
„Компанијата Мастер Фиш“

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 

15.07.2019
Кондиторски производи „СВИТ 
АРТЕ“ (шеќерни колачи и бисквити 
од путер)

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
Производител на метални мрежи и 
огради

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 23.10.2019
АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ e компанија од 
градежната и металната индустрија и 
опфаќа се на едно место: проектирање, 
изведба, надзор и ревизија на градби од 
прва категорија.

ПОНУДА - ПОБАРУВАЧКА

Контакт: Белинда Миновска
Тел: +389 2 3244-036
belinda@mchamber.mk

ISO  9001:2015
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Основана 1922

Founded 1922
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Excellent
 Small & Medium Enterprises

M
A

C E D O N

I AM
A

C E D O N

I A

Веб-сертификат
EXCELLENT SME

Стопанска комора на Македонија
Excellent SME Македонија
„Димитрие Чуповски“ 13
1000 Скопје
Република Македонија

Контакт: Валентина Цветковска
T:  (02) 3244063, (02) 15015
Ф: (02) 3244071
E: excellent-sme@mchamber.mk
W:excellent-sme.mchamber.mk
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

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

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА ISO  9001:2015
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Уреднички одбор

Митко Митевски
тел: : (02) 3244015,  mite@mchamber.mk

Станка Дамјановска
тел: : (02) 3244016,  stanka@mchamber.mk

Дизајн и графичка обработка

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

Стопанска комора на 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

1922 - 2019

97
godini


