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Записник
пд
седницата на Здружениетп на инфпрматичката технплпгија,
пржана на 27.01.2010 гпдина

Седницата заппшна вп 14:00 шаспт.
Седницата ја птвпри и на истата претседаваще Антпни Пещев, претседаваш
на Здружениетп на инфпрматишката технплпгија при Стппанската кпмпра на
Македпнија.
На седницата присуствуваа: Спфше Јпванпвска, вищ спветник вп
Стппанската кпмпра на Македпнија; Благпј Христпв, Македпнски телекпм Скппје; Васкп Павлпвски, ECS – Скппје; Герасим Ваншев, „Семпс„ – Скппје; Стевп
Серафимпв, сампстпен спветник вп Стппанската кпмпра на Македпнија и Станка
Дамјанпвска, сампстпен спветник вп Стппанската кпмпра на Македпнија.
На ппшетпкпт на седницата се усвпи следнипт

Дневен ред
1. Предлпг-мерки на Стппанската кпмпра на Македпнија за
унапредуваое на делпвнипт амбиент вп Република Македпнија вп
2010 гпдина;
2. Избпр на претставници вп Спбраниетп на Стппанската кпмпра на
Македпнија;
3. Разнп.
*
*

*

Прва тпчка
Впведни наппмени пп пваа тпшка пд дневнипт ред даде Спфше Јпванпвска,
вищ спветник вп Стппанската кпмпра на Македпнија.
Најпрвп таа ги ппздрави присутните пд иметп на претседателпт на
Кпмпрата, Бранкп Азески, притпа истакнувајќи дека вп изминатипв перипд пд 5
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гпдини, сп впведуваоетп на нпвипт нашин на рабпта, Кпмпрата дпби нпв имич на
успещна Кпмпра и сп тпа се пдвпи пд другите кпмпри.
Нп, тука не се застанува. Пплитиката на Кпмпрата е вп нареднипт перипд
да прерасне вп Кпмпра на успещни кпмпании.
Вп медувреме, се пшекуваа измени сп нпвипт закпн за стппански кпмпри,
щтп е мптив ппвеќе да се рабпти ущте ппуспещнп.
Од дпсегащнптп успещнп рабптеое, какп партнери на Владата на РМ,
Кпмпрата успеа да ги реализира сите бараоа пд стппанствптп.
Предлпг-мерките щтп се тема на разгледуваое на денещната седница,
веќе се разгледани пд Управнипт пдбпр на Кпмпрата. Тпа се птвпрени Предлпгмерки щтп ќе се дппплнат сп сите предлпзи и сугестии пд стппанствениците, а
пптпа дппплнети сп тие предлпзи, ќе бидат разгледани на седница на Спбраниетп
на Кпмпрата. Преку Предлпг-мерките треба да се укаже на прпблемите сп кпищтп
се сппшува стппанствптп, сп цел щтп ппвеќе да се излезе вп пресрет и да му се
ппмпгне на стппанствптп. Тие всущнпст ќе претставуваат платфпрма за рабптата
на Стппанската кпмпра на Македпнија вп нареднипт перипд.
Спфше Јпванпвска ги пбразлпжи Предлпг-мерките за ппдпбруваое на
бизнис-климата вп 2010 гпдина, изгптвени пд струшната служба на Стппанската
кпмпра на Македпнија.
1. Преиспитуваое и намалуваое на висината на надпместпкпт за приватизација
на градежнптп земјиште кај правните лица
Уредбата за висината на надпмест за приватизација на градежнптп земјищте щтп
се приватизира, нашинпт и ппстапката за наплата на надпместпт за приватизација на
градежнп земјищте ("Сл.весник на РМ" 87/2007 и 26/2008), дава мпжнпст да се пткупи
градежнптп земјищте пд правните лица, сп пппуст пд 35% дпкплку се исплати вп целпст,
или најмнпгу на 10 еднакви гпдищни рати.
Нп, изнпспт на средства за пткуп на земјищтетп вп целпст, за да мпже да се
искпристи дискпнтпт пд 35%, кај ппвеќетп пд анкетираните фирми надминува милипн
евра, кпи не се вп спстпјба да ги пбезбедат, ппсебнп сега вп кризните услпви на
стппанисуваое и тещкп дпстапните и скапи кредити, а крајнипт рпк за приватизација е
крајпт на 2010 гпдина.
Генералнп, сите анкетирани фирми укажаа дека цената за пткуп е превиспка, а
шести се примерите вп пдделни регипни пазарната цена да е и ппниска пд цената вп
Уредбата (на пример, вп кпнкретни катастарски парцели вп прилепскп и куманпвскп,
пазарната цена пп метар квадратен изнесува пд 7-10 евра, а утврдената сп Уредбата е
пкплу 27 евра/м2).
Спгласнп Измената на Уредбата („Сл. весник на РМ„ 115/2009), цената за пткуп се
намали, нп самп за физишките лица, така щтп македпнските градани мпжат да гп
пткупуваат двпрнптп земјищте на индивидуалните куќи и станбените згради пп самп
еднп еврп или 61 денар за метар квадратен.
2. Ппттикнуваое на инвестициските активнпсти сп ппдеднакпв системски
третман на дпмашните и на странските инвестиции
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Владата на РМ, вп пбид да дпнесе странски инвеститпри, дпнесе нпви мерки, преку
менуваое на Закпнпт за технплпщкп-индустриски развпјни зпни, сп кпи ќе се даде
мпжнпст државата да им дава паришна ппмпщ на пптенцијалните странски инвеститпри.
Истп така, една пд нпвините вп измените на Закпнпт, е тпа щтп ќе ппстпи 100 прпцентнп
пслпбпдуваое за десет гпдини за перспналнипт данпк, наместп дпсегащните 50
прпценти за пет гпдини.
Изненадувашки за бизнис-заедницата, ппкрај најсилната пппмена пд финансиската
криза - кплку е важнп прпизвпдствптп вп реалнипт сектпр вп функција на приближуваое
на дпмащната ппнуда кпн дпмащната ппбарувашка, и вп таа наспка перманентнп
баранипт еднакпв системски третман на странските и дпмащните инвеститпри, да се
најават крајнп ппппвплни услпви за странските наспрпти дпмащните инвеститпри.
Сппред бизнис-заедницата, несппрнп е дека странските директни инвестиции се
клушен фактпр за интензивираое на прпизвпдствптп без да се ппттикне ппрастпт на
агрегатната пптрпщувашка вп земјата, сп щтп ефикаснп и на кратпк рпк ќе се влијае врз
намалуваоетп на тргпвскипт дефицит. Факт е и дека згплемуваоетп на прпдуктивнпста е
вп директна зависнпст пд технишкп-технплпщката мпдернизација, нпвите знаеоа кпи
најбрзп дпадаат сп странските инвестиции. Оттаму, прпизлегува припритетпт на
странските директни инвестиции и нивнптп стратещкп знашеое за секпја земја вп развпј.
Нп, нивнптп стратещкп знашеое не треба да гп намали знашеоетп на дпмащните
инвестиции. Иакп, на кратпк рпк, згплемувајќи ја дпмащната агрегатна пптрпщувашка,
сппдветнп ќе гп прпдлабпшат тргпвскипт дефицит, пднпснп услпвуваат раст на дефицитпт
вп платнипт биланс, сепак бидејќи е прпизвпдна инвестиција, на ппдплг рпк ќе ппттикне
динамика вп наспка на приближуваое на пснпвните агрегати вп надвпрещнп-тргпвската
размена. Затпа, дпмащните инвестиции генералнп треба да имаат ппдеднакпв системски
третман, ппјдувајќи и пд уставнптп нашелп за еднаквпст на стппанските субјекти на
пазарпт.

3. Македпнската банка за ппддршка на развпјпт да ги птппчне прегпвприте сп
Еврппската кпмисија и сп Еврппскипт инвестиципнен фпнд -ЕИФ за искпристуваое на
финансиските инструменти пд Прпграмата за кпнкурентнпст и инпвативнпст
Сп вкупен бучет пд 1,1 милијарда евра, ЦИП-прпграмата - финансиски
инструмент на ЕУ, пвпзмпжува државите-шленки и државите-кандидатки за шленствп вп
Еврппската унија да пбезбедат финансиски средства, преку свпи ппсреднишки
институции, за малите и средни претпријатија. Висината на максимум средства кпи една
финансиска институција мпже да ги дпбие не смее да надмине 30 милипни евра.
Дпгпвприте сп ЕИФ мпжат да се склушуваат дп 31 декември 2013 гпдина.
Прпцеспт на прегпвараое е утврден сп ппсебен акт кпј треба да гп испплни
земјата-прегпвараш, пднпснп финансиската институција кпја ќе ги врщи прегпвприте сп
Еврппскипт инвестиципнен фпнд. Од капацитетпт на прегпварашката институција ќе
зависи кплку средства ќе се ппвлешат и ќе се стават на распплагаое на малите и средни
претпријатија.
Македпнија, сп самптп пристапуваое кпн првата пптпрпграма Претприемнищтвп и инпвации пд ЦИП-прпграмата, има пплнп правп веднащ да пристапи
вп прегпвпри сп ЕИФ за ппвлекуваое на пдделни финансиски инструменти
(микрпкредити, гарантни фпндпви, ризишни фпндпви ...).
Стппанската кпмпра на Македпнија ја ппздравува пдлуката на Владата сп кпја се
задплжува Македпнската банка за ппддрщка на развпјпт да ги птппшне прегпвприте сп
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Еврппската кпмисија и сп Еврппскипт инвестиципнен фпнд за искпристуваое на
финансиските инструменти пд Прпграмата за кпнкурентнпст и инпвативнпст - ЦИП.
Сп пвпзмпжуваое пристап дп финансиски средства, вп рамките на ЦИП финансиските инструменти, на кпмпаниите ќе им се пвпзмпжат дппплнителни
финансиски мпжнпсти за инвестиции, ппддржани сп гарантни фпндпви и други фпндпви
за виспкпризишни инвестиции, пспбенп за птппшнуваое на нпв бизнис, щтп е императив
вп ппщтпппзнатите кризни услпви на инвестираое.
4. Системски мерки за згплемуваое на кпнкурентнпста кај прпизвпдителите на
пснпвни метали и кај челичната индустрија
Пп забележанипт ппраст на берзанските цени на металите вп септември
гпдинава, истите вп средината на месец нпември, забележаа ппвтпрнп надплна линија.
Ппкрај нивната нестабилнпст, тие истп така се`ущте се далеку пд пптребнптп нивп кпе ќе
ппттикне згплемуваое на прпизвпдствптп кај истите. Ппради тпа, вп функција на
намалуваое на трпшпците, пднпснп згплемуваое на кпнкурентнпста на нивните
прпизвпди, неппхпдни се мерки за државна ппмпщ преку:

4.1. Намалуваое на цената на прирпднипт гас, преку пслпбпдуваое пд
царинската давачка пд 2% при увпзпт на прирпден гас и намалуваое на ДДВ пд 18% на
5%.
Намалуваое на стапката на данпк на дпдадена вреднпст пд 18% на 5% знаши
враќаое на стапката на пданпшуваое на нивптп пд пред ппвеќе гпдини. Именп, при
дпнесуваое на Закпнпт за ДДВ прирпднипт гас се пданпшуваще сп ппвластена данпшна
стапка (пптпа е ппкашена ппради пдредени енергетски зафати).
Вп прилпг на примена на ппвластена данпшна стапка на прирпднипт гас, ппкрај
кпнкретна финансиска ппддрщка на металурщкипт сектпр и на други прерабптувашки
индустриски гранки, се и пптребите за прифаќаое на еврппските стандарди за защтита
на живптната средина. Ппниската цена би знашела и стимулираое на кпристеоетп на
шистп гпривп, сп минимална емисија на ЦО2.
Штп се пднесува дп царината пд 2% при увпз на прирпден гас, кпја има исклушивп
фискален карактер, бидејќи немаме прпизвпдствп на гас, сп нејзинптп укинуваое,
царинската пплитика ќе се стави вп функција на намалуваое на трпщпците кај
индустрискптп прпизвпдствп кпе има мпжнпсти да гп кпристи гаспт, какп енергент.

4.2. Прплпнгираое на примената на висината на кпнцесискипт надпместпк кај
металните минерални сурпвини дп 01.01.2011 гпдина.
- Вп функција за пплеснп надминуваое на негативните ефекти пд глпбалната
криза, шленките на Кпмпрата ппвтпрнп укажаа на пптребата пд прплпнгираое на
примената пд 1 јануари 2010 дп 1 јануари 2011 гпдина, на пдредбата сп кпја стапката на
кпнцесискипт надпместпк пд 0,5% се згплеми на 1% (вп Тарифникпт за утврдуваое на
висината на надпместпците за издаваое на дпзвпли за врщеое на детални геплпщки
истражуваоа и кпнцесии за експлпатација на минерални сурпвини).
4.3. Забрзуваое на административните ппстапки при пдпбруваоетп на нпвите
експлпатации (кпи траат ппвеќе пд 280 дена), сп щтп ќе се дадат мпжнпсти за
кпристеое на руда за прерабптка пд дпмащнп прпизвпдствп, наместп истата да се
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увезува, и се дпбиваат самп ефекти пд „ЛОН„-прпизвпдствп вп дпбиваоетп метали
(пример кај ферпникелпт).
4.4. Примена на неделен билансинг на струја дп крајпт на 2010 гпдина, пднпснп
пдлагаое на нпвппредлпженипт дневен биланс на струја дп 01.01.2011 гпдина.
Вп актуелните услпви на стппансисуваое, сеж ущте не се пбезбедени пснпвните
предуслпви за балансираое на електришната енергија на ппкуси рпкпви пд актуелните
неделни - немаое берза на електришна енергија, балансни групи итн.
Секпја прпмена, пднпснп скратуваое на пресметкпвнипт перипд за балансираое
на електришната енергија ќе претставува дппплнителнп пптпваруваое на трпщпците на
рабптеое вп индустријата за прпизвпдствп на пснпвни метали. Пресметките вп пдделни
кпмпании ппкажуваат дека дпкплку дпјде дп прпмена на рпкпт на балансираоетп пд
неделнп на дневнп, какп щтп се предлага, кпмпаниите вп прпсек би ги згплемиле
трпщпците за балансираое за 4 дп 5 пати вп пднпс на ппстпјните.
5. Мерки за ппдпбруваое на ликвиднпста на кпмпаниите
Сп тещкптии пд ненаплатени ппбаруваоа, спгласнп спрпведената анкета пд
струшната служба на Кпмпрата, се сппшува без малку скпрп секпе претпријатие, какп пд
приватнипт, така и пд јавнипт сектпр. Висината на ненаплатени ппбаруваоа кај
анкетираните фирми е знашаен индикатпр кпј укажува на пптребата пд неппхпдни мерки
на тпј план, какп, на пример, ппрамнуваое на ппбаруваоата сп дплгпвите, пднпснп
пребиваое на една сп друга пблигација.
Имајќи предвид дека виспката внатрещна задплженпст услпвува виспк степен на
неликвиднпст щтп резултира сп секпјдневнп блпкираое на жирп-сметките на знашаен
брпј стппански субјекти, сп единствена цел - да се релаксираат билансите кај
претпријатијата, да се пслпбпдат пд пбврските кпи шестп пневпзмпжуваат дури и
перспективни фирми да кпнкурираат за кредитните линии, се предлага:

5.1. Преземаое на Директивата на Парламентпт на ЕУ и Спветпт пд 29 јуни 2000
гпдина, за спречуваое на дпцнеоетп вп плаќаоетп на сите кпмерцијални трансакции,
сп кпја се пдредува рпк на плаќаое пд 30 дена. (DIRECTIVE 2000/35/EC of the European
Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial
transactions-Official Journal L 200 , 08/08/2000 P. 0035 – 0038)
Сп преземаоетп на наведената ЕУ-директива вп македпнската правна
регулатива, ќе се пбезбедат услпви за финансиска дисциплина вп плаќаоетп на сите
кпмерцијални трансакции. Спгласнп истата, акп дплжникпт не гп изврщи плаќаоетп вп
рпк пд 30 дена пп примаоетп на фактурата или другп сппдветнп бараое за плаќаое,
предвиденп е автпматскп засметуваое, пднпснп наплатуваое на камата кпја изнесува
збир пд референтната каматна стапка на централната банка + најмалку 7 прпцентни
ппени, щтп вп македпнски услпви, спгласнп Закпнпт за казнена камата, би се применила
актуелната затезна камата пд 19,50%, какп и надпмест на щтета предизвикана пд
задпцнетата исплата.
5.2 Осигуруваое на краткпрпчните ппбаруваоа пд дпмашните купувачи пп
пснпв на прпдадена стпка или услуга.
Ппкрај псигуруваоетп на краткпрпшните ппбаруваоа пд странските купуваши на
македпнските извпзници пп пснпва на изврщен извпз, бизнис-заедницата бара
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Македпнската банка за ппддршка на развпјпт да впведе нпв сервис - псигуруваое на
краткпрпшните ппбаруваоата пд дпмащните купуваши пп пснпв на прпдадена стпка или
услуга, сп щтп знашителнп ќе се преиспита дплжникпт кплку ќе дпцни сппред пдреденипт
рпк за плаќаое вп дпгпвпрпт, ппсебнп при услпви на примена на гпренаведената
Директива на ЕУ.
5.3. Спрпведуваое на задплжителна кпмпензација на дплжничкпдпверителните пднпси меду приватнипт и јавнипт сектпр, за успещнп трајнп регулираое
на ппбаруваоата и пбврските настанати вп пднпсите меду кпмпаниите и државата пп
сите пснпви. За таа цел, неппхпднп е да се дпнесе ппсебен Закпн за прганизираое и
спрпведуваое на задплжителна кпмпензација, сп кпјщтп ќе се пдредат субјектите, видпт
на пбврските, нивната висина, нашинпт и рпкпвите за спрпведуваое на истата.

6. Кппрдиниранп дејствуваое на инспекциските служби, пднпснп
изведуваое на инспекциските надзпри

заедничкп

За таа цел да се фпрмира Кппрдинативнп телп на инспекциските пргани, какп
ппстпјанп медуреспрскп телп, преку кпе ќе се пстварува спрабптка, пднпснп медусебна
кппрдинација на сите разлишни инспекциски служби вп врщеоетп на инспекциски
надзпри.
Бизнис-заедницата укажува на прпблемпт пд шестптп еднп пп другп присуствп на
инспекциите (пазарна, па трудпва, пптпа санитарна, итн.), щтп ги шини мнпгу време вп
нивнптп секпјдневнп стппанисуваое, а сп тпа директнп неппвплнп се пдразува врз
динамиката вп изврщуваоетп на нивните секпјдневни задаши.
Какп предлпг-мерка се прифати и предлпгпт да се има кппрдинација меду
инспекциските служби, за да не дпадаат некппрдиниранп вп кпмпаниите. А дпкплку
некпја кпмпанија треба да се казни, првп да се дпбие пппмена, а пптпа казна.
Впеднп, какп мерка се предлпжи да се ппведе ппгплемп внимание на загадуваоетп,
пднпснп да се издаваат екплпщки дпзвпли.
Банкарските извещтаи, сп претхпдна спгласнпст на фирмите, дп УЈП да се дпставуваат
пп електрпнски пат, а не за секпј извещтај банките да наплатуваат пп 200 денари. Тпа се
средства щтп не пдат вп државната каса, туку тпа се средства самп на банките.
7. Спрабптка вп имплементираоетп на стандардите за заштита на живптната
средина меди бизнис заедницата и Министерствптп за живптна средина и прпстпрнп
планираое
Образлпжение: Бизнис заедницата укажува на пптребата пд спветпдавна спрабптка и
ппмпщ пд Министерствптп и инспекциите за живптна средина вп имплементираое на
регулативата за интегриранп спрешуваое и кпнтрпла на загадуваоетп кпја, спгласнп
закпнските пбврски треба да заврщи дп крајпт на 2014 гпдина.
Вп тпј кпнтекст, изрешените казни за ненавременп ппднесуваое на бараое за
дпбиваое на дпзвплите ((интегрирани "А" и"Б" екплпщки дпзвпли-рпк крајпт на 2009
гпдина), да се стават вп функција на имплементираое на регулативата, вп спрптивнп да
се наплатат.
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8. Извештајпт пд банкарските сметки, сп претхпдна спгласнпст на фирмата,
банките електрпнски да ги дпставуваат дп УЈП, пп цена кпја самп ќе ги ппкрие
трпшпците за направената услуга.
Образлпжение: Спгласнп дппплнуваоетп на членпт 41, Закпн за изменуваое и
дппплнуваоена Закпнпт за данпкпт на дпдадена вреднпст („Службен весник на Р.М.“, бр.
133 од 03.11.2009 година), данпшните пбврзници кпи се регистрирани за целите на ДДВ,
какп прилпг кпн Данпшната пријава на ДДВ (пбразец ДДВ-04) за сппдветнипт данпшен
перипд, имаат пбврска да ппднесат и:
- Перипдишен финансиски извещтај пд пдпбрените фискални системи на ппрема за
регистрираое на гптпвински плаќаоа и
- Перипдичен извештај пд банкарските сметки преку кпи данпчнипт пбврзник гп
пстварува свпетп рабптеое
Перипдишнипт извещтај пд банкарските сметки преку кпи гп пстваруваат
рабптеоетп, данпшните пбврзници треба да гп пбезбедат пд банките кај кпи им се впдат
сметките и истипт претставува извещтај за сите изврщени уплати и исплати на или пд
сметката, какп и салдп за сппдветнипт данпшен систем.
Дпкплку данпшнипт пбврзник распплага сп ппвеќе сметки вп разлишни банки, истипт е
дплжен да дпстави перипдишен извещтај ппсебнп за секпја денарска и девизна сметка.
Данпшните пбврзници кпи електрпнски ги ппднесуваат данпшните пријави на
данпкпт на дпдадена вреднпст, имаат мпжнпст и за ппднесуваое на прилпзите кпн ДДВ
пријавата пп електрпнски пат (скенираое на дпкументи вп ПДФ фпрмат)
Наведената нпвина за бизнис заедницата е дппплнителнп административнп и
финансискп пптпваруваое.
Сппред банкарскипт ценпвник на услуги, кпј сппред нив треба да ги ппкрие
трпщпците за нпвата услуга, трпщпкпт за перипдишнипт извещтај пд банкарските сметки
се движи пд 30 дп 300 денари, пднпснп вп прпсек пд 170, щтп заеднп сп ДДВ прпсешнп
200 денари пп банкарски извещтај
Сппред пресметките пд 200 денари за банкарски извещтај, вкупнптп финанскп
пптпваруваое сппред динамиката на ппднесуваое на данпшни пријави, вп текпт на
гпдината ќе изнесува пкплу 90 милипни денари или 1,5 милипни евра на гпдищнп нивп,
и тпа:
- 30 милипни денари, самп за извещтаите пп една сметка;
- пвпј трпщпк се дуплира на 60 милипни денари Акп се земе предвид фактпт
дека една фирма мпже и има сметки вп ппвеќе банки, услпвнп земенп прпсек пд две
сметки пп фирма;
- и на крајпт трпщпкпт и за девизната сметка ( дпкплку се смета самп за една пп
фирма, минималнптп пптпваруваое за стппанствптп изнесува 90 милипни денари или
1,5 милипни евра на гпдищнп нивп.
Спгласнп наведенптп, шленките на Стппанската кпмпра на Македпнија,
непспрувајќи ја целта на наведената нпвина- ппефиксана наплата на ДДВ, вп функција на
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намалуваое на трпщпците и административните прпцедури, бараат да сп спгласнпст на
фирмата, банките електрпнски ги дпставуваат банкарските извещтаи дп УЈП, пп цена кпја
самп ќе ги ппкрие трпщпците за направената услуга.

Присутните ги ппздравија Предлпг-мерките, притпа истакнувајќи дека се
прифатливи пд страна на стппанствениците, самп да се дпстават дп Владата на
РМ и да се реализираат.
Гпсппдинпт Антпни Пещев, „Ултра„, истакна дека сп пдвпјуваоетп на
МАСИТ пд Кпмпрата, има празнина вп Кпмпрата без здружение за инфпрматишка
технплпгија, за да се вклушат активнп вп рабптата на Кпмпрата и да предлагаат
мерки щтп се вп интерес на кпмпаниите пд пваа дејнпст. Сите шленки на МАСИТ
не се шленки и на Кпмпрата, а пва Здружение ќе има тежина, затпа щтп Кпмпрата
стпи зад негп.
Гпсппдинпт Благпј Христпв, Македпнски телекпм, истакна дека тие
дпбиваат мислеоа пд други аспцијации, нп треба и мислеоа зад кпи ќе стпи
Кпмпрата. Од Еврппската унија пдпбрени се 5 милијарди евра средства за
рурален развпј. Кпмпаниите пд ИТ-сектпрпт треба да ги „нахранат„ другите
кпмпании, за да се аплицира за тие средства. За да нема празнина вп Кпмпрата,
неппхпднп е активнп рабптеое на Здружение на инфпрматишката технплпгија вп
рамките на Кпмпрата.
Гпсппдинпт Васкп Павлпвски, „ЕЦС„, истакна дека МАСИТ им припада на
ИТ-кпмпаниите, дпдека вп пва Здружение при Кпмпрата ќе шленуваат и други
кпмпании, какп щтп се мпбилните пператпри и др.
Данпкпт ги засега сите кпмпании, без разлика дали се шленки на една или
на друга аспцијација. Нп, Кпмпрата ги застапува интересите на свпите шленки.
Преку Кпмпрата да се направи иницијатива дп Владата на РМ дека на ИТкпмпаниите им се пптребни средства, дпдека преку МАСИТ тпа не е впзмпжнп.
Гпсппдинпт Герасим Ваншев истакна дека ппстпи Агенција за странски
инвестиции, нп дпкплку сака да инвестира дпмащна кпмпанија, таа нема каде да
се пбрати. Зпщтп да се пгранишува мпжнпста за финансираое на дпмащни и
странски инвестиции?
Сите присутни се спгласија да се преиспита Закпнпт за пущеое, затпа щтп
реалнп ппстпи прпблем и вп кпмпаниите, а не самп вп рестпраните.

Сите дадени предлпзи ќе бидат вградени вп Предлпг-мерките, кпищтп ќе
се разгледаат на седница на Спбраниетп на Кпмпрата, а впеднп, тие ќе
претставуваат и платфпрма за рабптата на Кпмпрата вп 2010 гпдина.
Втпра тпчка
Впведни наппмени пп пваа тпшка пд дневнипт ред даде Спфше Јпванпвска,
пд Стппанската кпмпра на Македпнија.
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Спгласнп Закпнпт за Стппанската кпмпра пд 2004 гпдина, какп и спгласнп
Одлуката за распищуваое избпри за избпр на претставници на здруженијата
сппред дејнпсти и на регипналните кпмпри вп Спбраниетп на Стппанската кпмпра
на Македпнија, пд Здружениетп на инфпрматишката технплпгија се избира
1(еден) претставник.
Од страна на присутните стппанственици, за шленпви на Спбраниетп на
Стппанската кпмпра на Македпнија вп нареднипт 5-гпдищен мандатен перипд
беще предлпжен:
- Антпни Пещев, „Ултра„ – Скппје.
Предлпгпт беще еднпгласнп усвпен пд сите присутни.
*
*
*
Седницата заврщи вп 15:30 шаспт.
Спставен дел на дпкументацијата се актите щтп беа
седницата.
Бр. 10-167/3
26.01.2010 гпд.
Скппје

дпнесени на

Претседаваш на Иницијативнипт пдбпр,
Антпни Пещев

Записникпт гп изгптви:
Станка Дамјанпвска
___________________________
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