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ПРИЈАВА 

за учество во 6 месечната Програма за развој на мали и средни бизниси 

 

 

Период на одржување: од 09 декември 2021 година до 10 јуни 2022 година. 

За секој модул од Програмата за развој на мали и средни бизниси ќе 

следи детална Агенда со темите, саатниците и предавачите на модулот 

 

Организатор: Советот за високо образование при Стопанската комора на 

Северна Македонија 

 

Целна група: Виш менаџмент на мали и средни бизниси 

 

Место на одржување: голема сала во Стопанска комора на Северна 

Македонија (ул. Димитрие Чуповски бр.13, Скопје).  

Програмата содржи и посети на компании и институции за кои ќе следат 

дополнителни детални агенди до учесниците  

 

Ве молиме пополнете: 

Назив на правното лице/компанијата  

Дејност на правното лице  

Адреса /место на компанијата  

Мобилен телефон и Е-маил за контакт од 

компанијата 

 

Име и презиме на претставникот од 

правното лице со негови податоци 

(мобилен телефон, електронска адреса и 

професија на учесникот) 

 

Кратка биографија на учесникот во 

Програмата (150 збора) 

 

 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ  

ЗА РАСТ И РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ 

 Лидерски вештини 

 Специјализирано знаење 

 Создавање на бизнис лидери 
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Вкупна  котизација за обуката 

 

Вкупно 500 евра (во денарска противвредност) 

Во цената е вклучено целосно следење на шестмесечната Програма за развој на 

мали и средни бизниси. Секој  учесник по завршување на обуката ќе добие 

Сертификат за поминатата Програма. Секој учесник за време на одржување на 

Програмата ќе добие ексклузивни презентации и други материјали од секој 

предавач на Програмата. 

Средствата за обуката се уплатуваат на правното лице: Стопанска комора на Северна 

Македонија-Совет за високо образование при Комората со назнака - за Програмата 

за развој на мали и средни бизниси – 

 

 

 

Сите заинтересирани за учество на оваа Програма можат да се пријават 

најдоцна до 01.12.2021 година со доставување на Пријавата на е-маил: 

antoneta@mchamber.mk. Организаторот на обуката, го задржува правото да 

одлучи за бројот на кандидати кои ќе ја проследат обуката. 

 

За повеќе информации во врска со Програмата можете да се обратите на 

следниот контакт: м-р Антонета Манова Ставреска, експерт во 

организационата целина за претставување на членките и вмрежување во 

Стручната служба во Стопанската комора на Северна Македонија (071 230 386). 

 

 

 

 

Скопје, 08.11.2021 година 
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