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КОНЕЧНО ПРИФАТЕНИ ДЕЛ
ОД ПРИОРИТЕТИТЕ НА СТОПАНСКАТА
КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Стопанската комора на Македонија со донесувањето на 4-тиот сет на
мерки гледа остварување на ветеното дека Владата на РСМ и во услови
на здравствено- економска криза ќе стои зад компаниите.
Тргнувајќи од досега преземените мерки, но и овие од четвртиот
сет, а имајќи ги предвид состојбите и укажувањата на компаниитечленки на Стопанската комора на Македонија за очекуваното
продолжено негативно влијание врз стопанството предизвикано
од корона кризата, позитивен е пресвртот дека во дел од мерките
поддршката нема да се однесува само на краткорочни мерки за
санирање на последиците од кризата, туку се предвидуваат и
системски реформи кои би се однесувале на целото стопанство.
Најавеното намалување на увозните давачки за суровини Став на Билјана Пеева-Ѓуриќ,
и репроматеријали (измена на Царинската тарифа) е едно од в.д. извршен директор на
приоритетните прашања за кое Комората има покренато барање Стопанската комора на
да се пристапи кон ревидирање на царинските стапки. За извозно Македонија
ориентираните компании, кои реално и сега и во иднина ќе ја
држат економијата на нозе, оваа мерка е силна поддршка која
значително ќе влијае на зајакнување на конкурентноста на домашните производи и можност за
нивно поголемо присуство на странските пазари. Имено, ако производството на нашите компании
кои се извозно ориентирани е силно условено од увоз на суровини, репроматеријали и опрема
кои не се произведуваат кај нас, а истите често се увезуваат од некои азиски држави или други
земји кои не се членки на ЕУ, ЕФТА, ЦЕФТА, Турција и Украина, а од друга страна царинските стапки
кај нас се поголеми од оние кои се применуваат за увоз од трети земји во ЕУ, нашата земја станува
неконкурентна како локација за инвестиции и дополнително ги прави неконкурентни македонските
производи, во споредба со земјите-членки на ЕУ.
Како втор приоритет би го истакнале предвиденото намалување или укинување на дел од
парафискалните давачки како предвидена мерка, што е повеќегодишно барање на Стопанската комора на
Македонија. Бидејќи спроведувањето на оваа мерка дополнително ќе се разработува, Комората целосно
ќе се вклучи во овој процес, тргнувајќи од податокот дека за оваа тема има изработено целосна анализа.
Првиот чекор е да се пристапи кон промена на законската и подзаконска регулатива која е поврзана со
неданочните и парафискалните давачки. Потоа, да не може да се воведе ниту една дополнителна давачка
без согласност од Министерството за финансии или мислење доколку се работи за одлуки кои ги носи
Владата. Со ова значително ќе се ограничи можноста и денес воспоставената пракса каде различни органи
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или носители на јавни овластувања директно влијаат на бројот и основните елементи на одредени давачки.
Преку воспоставување на Регистар на неданочни давачки ќе се направи и соодветна финансиска анализа и
ќе се донесат соодветни решенија за оправданоста и целисходноста од постоење и воведување на одредени
надоместоци и давачки, односно нивно укинување, бидејќи одредени давачки и сега покажуваат дека не
поседуваат фискален капацитет, т.е. не остваруваат значаен фискален приход, а претставуваат значаен
трошок, како за државната администрација која го утврдува и наплатува, така и за обврзниците кои ги плаќаат.
Од вкупно предвидените 30-тина мерки, покрај поддршката за исплата на плати за последниот квартал
од годината, викенд без ДДВ и неколкуте мерки за помош на туристичко-угостителскиот сектор (враќање
на туристичката такса за 2019 година, грантови за туристичките агенции и за рестораните кои организираат
свадби, намалување на ДДВ-то за ресторански услуги и служење храна, плати за туристички водичи), како
позначајни мерки за поддршка на стопанството се издвојуваат следните:
- намалување на увозните давачки за природен гас (во рамки на мерката за намалување на увозните
давачки за суровини и репроматеријали);
- нови 100 милиони евра поволни кредити кои ќе бидат на располагање на компаниите преку Развојната
банка;
- државна гаранција за кредити за поддршка на компаниите - преку комерцијални банки (65 милиони
евра / 10 милиони државна гаранција);
- гарантна шема - гаранција за обезбедување царински долг (25 милиони евра - 3 милиони државна
гаранција);
- одложување на плаќање на аконтациите на данок на добивка до март 2021 година;
- одложено плаќање на ДДВ за 7 дена по поднесување на ДДВ пријавата;
- зголемување на прагот со кој субјектите би биле дел од режимот на неоданочување со данок на добивка
и зголемување на прагот со кој субјектите би влегле во режимот на вкупен приход;
- признавање на расходите за тестирање како признаен расход за целите на данокот на добивка.
Стопанската комора на Македонија ги има иницирано овие значајни реформи во насока на
зголемување на ликвидноста и конкурентноста на компаниите, што е сериозен чекор напред за
реално решавање на проблемите и потребата од сериозна поддршка за стопанството.
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ПОГОЛЕМ ИЗВОЗ ОД ТУРИЗМОТ
КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ
Светскиот ден на туризмот, 27
септември 2020 година, Здружението
на угостителството и туризмот при
Стопанската комора на Македонија со
поддршка на Министерството за економија
и Проектот „Е4Е@мк - Образование за
вработување во Северна Македонија“,
го одбележа со конференција на тема:
„ИЗВОЗНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПОГОЛЕМА
ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ НА ТУРИЗМОТ
КАКО ПРЕДИЗВИК НА НОВОТО ВРЕМЕ“.
Проценките на бизнис секторот се дека компаниите кои се занимаваат со дејностите туризам и
угостителство ќе ја завршат годината во најдобар случај со не повеќе од 10% реализирани приходи
споредено со 2019 година.
Во таа насока, владините пакет мерки усвоени и реализирани за компаниите од овој сектор
делумно ќе го амортизираат негативниот ефект. Неизвесност и немање предвидливост на ситуацијата
се главните причини поради кои за туризмот и угостителството се потребни интервентни, но и
системски мерки со кои ќе се помогне да се преброди кризата.
Околу 30.000 работници и 6.500 деловни субјекти се евидентирани во секторот, според
официјалната статистика во државата. Во услови на недостиг на квалитетен кадар и соодветна
работна сила, кризата предизвикана од КОВИД-19 уште повеќе ќе ја влоши состојбата со одржување
на продуктивноста во секторот, ако се има предвид мобилноста на работниците од угостителството
и туризмот и најавите за одлив на кадар во атрактивни туристички дестинации откако ќе заврши
кризата, што како пракса се случуваше и секоја година пред стартот на туристичката сезона во
регионот и во неколку атрактивни туристички дестинации во Европа.
„Ние сме сигурни дека оваа дејност има капацитет и можност да биде рамо до рамо со
најсилните извозни гранки на Р. Северна Македонија“, посочи претседателката на Здружението
на угостителството и туризмот при Комората, Ана Таневска Ѓорѓиевска, во воведното обраќање
пред присутните учесници од владините институции, меѓународните организации поддржувачи
на секторот, деловните луѓе, претставници на академската и научната област. Таа констатираше
дека бизнис секторот е подготвен со активности, предлози, идеи, иницијативи, да го докаже тоа,
укажувајќи дека без државна поддршка, туризмот и угостителството невозожно е да опстанат,
особено не сега кога се најпогодениот сектор од оваа криза. Правени се анализи, согледувања,
креирани се предлози. Доколку има дијалог и интерес за нивна имплементација, заедно ќе го
поставиме туризмот и угостителството таму каде што му е местото - во топ извозните стопански
гранки.
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Инвестирање во нови технологии за поголема
конкурентност на „Раде Кончар ТЕП“

Перо Авакумовски
советник во Стопанска
комора на Македонија

Стопанската комора на Македонија реализира посета во фабриката
за производство на трансформатори и нисконапонска опрема, „Раде
Кончар ТЕП“, во рамките на проектот за Смарт-специјализација. На
средбата со директорот м-р Горан Антески се разговоараше за предизвиците кои фабриката ги
има во работењето во услови на криза. Успешноста во справувањето со кризата се согледува во
нивно инвестирање во технологии кои ќе го подобрат квалитетот на нивниот производ и ќе го
олеснат освојувањето на нови пазари.
Компанијата нуди комплетни решенија од областа на генерирањето и дистрибуцијата на
електричната енергија, како и специјализирани решенија за индивидуални барања на клиентите.
Технички оддели постојано работат на подобрување и усовршување на функционалноста,
квалитетот и изгледот на производите.
Производната програма на „Раде Кончар ТЕП“ се состои од:
• дистрибутивни маслени трансформатори до 1600kVA;
• високонапонски постројки за напонско ниво до 110kV;
• компактни бетонски трафостаници за напон 20-10/0,4kV за снага на трансформатор 1250kVA;
•сите видови мерно разводни, приклучни, кабелски разводни ормари, нисконапонски
разводни табли за дистрибутивните мрежи во „ЕВН Македонија“;
•нисконапонски командни, разводни табли и ормари за потребите од индустријата;
•управувачки пултови за процеси во индустријата;
•изработка на комплетни проекти, монтажа, испитување и пуштање во работа на нисконапонски,
среднонапонски и високонапонски комплексни објекти.
Постојаното инвестирање во истражување и развој е суштински дел од поддржување
на иновативната и развојна економија, која помага во одржување на работни места со висока
вредност и помага во привлекување нови бизнис можности и талентирани кадри.
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„БИМ“ АД - СВЕТИ НИКОЛЕ КОНТИНУИРАНО ВЛОЖУВА
ВО ИНОВАТОРСТВО И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Претставници на Стопанската
комора на Македонија реализираа
работна средба со г-дин Слободан
Ивановски,
заменик
генерален
директор на компанијата „БИМ“ АД –
Свети Николе која е една од водечките
компании во индустријата на градежни
материјали.
Во рамки на средбата на која се
разговараше за тековните случувања
во градежништвото и индустријата на
градежни материјали, беше посочено
дека овој сектор е и ќе остане од големо
значење за домашната економија
и еден од главните двигатели на
економскиот развој, поради што заслужува внимание и соодветен пристап од страна на државата
како одделен стратешки сектор. Говорејќи за предизвиците со кои се соочува индустријата на
градежни материјали, акцент беше ставен на недостигот на квалификувана работна сила. Воедно
беше истакната и потребата за поголема посветеност на државните институции кон изнаоѓање
решенија кои во услови на слободен пазар ќе овозможат пласман и заштита на домашното
производство особено од нелојалната конкуренција од другите држави.
„БИМ“ АД – Свети Николе е единствена фабрика во земјата која произведува хидроизолациони
материјали на база битумен. Како извозно ориентирана и општествено одговорна компанија „БИМ“
АД – Свети Николе е докажана на полето на иновациите и технолошките унапредувања. Преку
континуирано модернизирање на производните процеси и инвестирање во стандардизација
постојано ги унаредува своите стратешки и конкурентски предности, за што говорат и растечките
трендови на продажба и освојувањето на нови пазари. Покрај на домашниот пазар, компанијата
обезбедува пласман на своите производи и на регионалниот и на европскиот пазар, но и пошироко
(Австрија, Албанија, Бугарија, Грција, Ирак, Либија, Србија, Полска и други држави).
„БИМ“ АД – Свети Николе е компанија – членка на Здружението на градежништвото, индустријата
на градежни материјали и неметалите при Стопанската комора на Македонија, а г-дин Слободан
Ивановски е член на Управниот Одбор на Здружението.
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Имплементацијата на меѓународни стандарди
неопходна за поголема конкурентност на
пазарот
„PiKCELL Group“ е компанија која е основана во 2018 година во Скопје, која се фокусира на
развивање и производство на монокристални и поликристални фотоволтаични соларни модули.
Прва компанија од овој тип отворена во Македонија која се простира на површина од 1500 м²
со годишен капацитет на производство од 50 MW (мегавати) на монокристални и поликристални
соларни модули. Фирмата е посветена на истражување и развој на производи со поголем квалитет
и подобри перформанси.
Стопанската комора на Македонија како партнер во проектот за изготвување на Смартспецијализација реализира средба со сопствениците на „PiKCELL Group“, Горанчо Паунов и Димиртар
Ковачески. На средбата се разговараше за предизвиците со кои се соочува нивната фирма како
резултат на КОВИД-19 кризата, за тековните проблеми во дејноста, но и за потенцијалите за
натамошен развој и остварување поголема конкурентност на производите на пазарот.
Компанијата работи на подобрување и развој на работните процеси и непрестано вложува
во обука на квалитен стручен кадар, со цел подобрување на услугите кои ги нуди на пазарот.
Соработката со најпознатите светски производители на репроматеријали, гарантира највисок
квалитет на финалниот производ. Високиот квалитет на фотоволтаични модули, PiKCELL Group го
докажува со имплементацијата на меѓународните стандарди IEC за квалитет на фотоволтаични
модули.
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„Дрекслмајер“ со донација од 300 компјутери
за училиштата од кавадаречкиот регион
Компанијата „Дрекслмајер” донираше компјутери што ги издвои од сопствените капацитети, а сѐ
со цел да се олесни претстојната „онлајн“ настава на над десетина училишта од Кавадарци, Неготино,
Демир Капија, Велес и Градско.
Компјутерите се тестирани и ја поддржуваат платформата на Министерството за oбразование и
наука. Некои од училиштата добија лап топ компјутери, а дел десктоп компјутери.
Генералниот директор на „Дрекслмајер“, господинот Лукас Мирингер, истакна дека со оваа
донација сакаат да придонесат за олеснување на подготвителниот процес за „онлајн“ настава
пред самиот почеток на новата учебна година. Компјутерската опрема ќе биде од голема корист
на наставниот кадар во училиштата од овој регион, а учениците во време на пандемија ќе имаат
можност непречено и квалитетно да ја следат наставата.
Компанијата „Дрекслмајер“ е член на Стопанската комора на Македонија и во Советот на
странски инвеститори при Комората.
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АНДРЕА СЕРАФИМОВСКИ И ВО СЛЕДНИТЕ
ПЕТ ГОДИНИ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО
НА ГРАДЕЖНИШТВОТО, ИНДУСТРИЈАТА НА
ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И НЕМЕТАЛИТЕ
Одржување на стабилноста на градежништвото и справување
со последиците од здравствено-економската криза предизвикана
од пандемијата поради КОВИД-19, на краток рок и зголемување на
конкурентноста на градежните компании, унапредување на соработката
помеѓу научно-истражувачкиот и реалниот градежен сектор и
афирмирање на интересите на членките на домашен и меѓународен
план, на долг рок се приоритети кои ги дефинираше Здружението на
градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите.

м-р Нена Николовска

соработник во Стопанска
Во рамки на пленарната седница и во присуство на претставници
комора на Македонија
на компаниите-членки, Здружението при Стопанската комора на
Македонија за претседател на Управниот одбор повторно и едногласно
го избра Андреа Серафимовски од „Гранит“ АД - Скопје, а беа избрани
и 4 потпретседатели: Даниел Цеков, „Адинг“, Михо Јаневски, Градежен институт „Македонија“ (ГИМ) и
Ѓуро Чубриновски, „Масон Инженеринг“.

Избран е и нов Управен одбор кој претставува спој на знаење и долгогодишно искуство во сите
сегменти на градежништвото и оперативно тело кое во следниот период ќе се залага за решавање
на приоритетните прашања во секторот и претставување на интересите на градежните компании
пред надлежните институции и пошироката јавност.
- Градежништвото има потенцијал и капацитет да го даде импулсот за справување со
неизвесноста и последиците од здравствено-економската криза и да биде движечка сила во идниот
период кој е пресуден за стабилизирање и закрепнување на македонската економија. Поради тоа,
планирањето и реализацијата на инвестициите во овој сектор заслужуваат посебно внимание.
Анализирана долгорочно корона-вирус кризата може да отвори нови можности и простор за
решавање на горливите прашања за градежништвото од изминатиот период, како што е прашањето
за задржување на квалификуваниот кадар во земјата и за градење стратегија за поголем ангажман на
домашните градежни компании. Сметам дека Управниот одбор со оглед на своите професионални
квалификации, посветеност и искуството ќе придонесе за соодветно насочување на активностите
и остварување на зацртаните цели, - истакна Андреа Серафимовски заблагодарувајќи им се на
присутните за укажаната доверба и осврнувајќи се на заедничките приоритети на Здружението.

БИЗНИС ИНФО

11

Компаниите-членки на седницата дискутираа за тековното работење и последиците врз
градежниот сектор предизвикани од пандемијата, со акцент на состојбите во изминатиот период.
Иако градежништвото немаше директна забрана за вршење на дејноста, мерките за рестрикција
на движењето на населението имаа индиректно влијание врз градежната актвност и динамиката
на извршување на започнатите проекти. Воедно, поврзаноста на градежништвото со транспортот,
угостителството и други сектори кои беа најпогодени од кризата, придонесе одредени
работни процеси и кај оние компании кои продолжија со работа да се одвиваат забавено или
отежнато, исправајќи го градежништвото пред предизвици кои во најголем дел се однесуваат
на продуктивноста на трудот, организацијата на работата на тековните проекти, ликвидноста и
наплатата на побарувањата, како од страна на јавните и државните институции, така и од страна на
други правни и физички лица.
Иако во првото полугодие од 2020 година градежништвото забележа раст од 1,05% споредено
со првото полугодие од 2019 година, до крајот на годината состојбите се неизвесни, а се очекува
економските последици од пандемијата врз деловните субјекти да се продлабочат. Во таа насока,
предуслов за градежништвото да придонесе за враќање на нормалните текови и повторно
раздвижување на економијата е да се посвети внимание на одржување на соодветна динамика
на јавните работи, но и во консултација со секторот да се креираат дополнителни мерки, за што
Здружението ќе претстави конкретни предлози во следниот период.
Седницата се одржа во Стопанската комора на Македонија со примена на мерките за
превенција и заштита од корона-вирусот, а имаше можност и за „онлајн“ вклучување и дискусија
преку webex-платфромата.
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НЕМА ВЕЌЕ ДА ИМА ЕДНОСТРАНИ ТАКСИ
НА СТОКИТЕ – РЕГИОНОТ НА ЗАПАДЕН
БАЛКАН ДОБИВА „МИНИ ШЕНГЕН“
Кога
Бранко
Азески,
претседател на Стопанската комора
на Македонија, отворено и без
заобиколувања, на „Копаоник Бизнис
Форумот“ пред година и половина,
рече дека ЦЕФТА е „мртва“ и дека на
регионот му треба нов аранжман под
покровителство на Европската унија,
со кој би се обезбедиле механизми
за постигнување договор што ќе се
почитува - никогаш не ни помислувал
дека тоа навистина ќе се случи.
Регионот доби „Мини Шенген“, кој
треба да го забрза протокот на луѓе,
стоки, услуги и капитал, но овојпат
гарант на тој договор е САД. „Мини
Шенген“ е дел од договорот што беше
потпишан во Вашингтон на почетокот
на септември, што е значаен за Србија,
која е најголем извозник во регионот и за само две години изгуби повеќе од половина милијарда
евра поради затворањето на пазарите во Косово.
Стопанските комори на Србија и Косово, минатата седмица потпишаа заедничка изјава во
Белград во присуство на високите американски претставници - Ричард Гренел, специјален советник
на претседателот на САД и Адам Болер, извршен директор на ДФЦ (United States International Development Finance Corporation). Со изјавата, тие ја поддржаа иницијативата за регионална соработка
„Мини Шенген“ бидејќи тоа е, како што се наведува, важен чекор кон просперитет и подобрување
на стабилноста и конкурентноста во целиот регион на Западен Балкан.
Целата статија е достапна на следниот линк:
http://www.politika.rs/scc/clanak/463291/Неће-више-бити-једностраних-такса-на-српску-робу
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Насока за инвеститорите за најголемите
економии во светот до 2030 година
Според неодамнешната прогноза на „Стандард
чардерд“, мултинационалната банка со седиште во
Лондон, денешните пазари во развој претставуваат
идни лидери. Банката гледа дека економиите во развој,
како Индонезија, Турција, Бразил и Египет се движат
нагоре и до 2030 година се проценува дека седум
од најголемите 10 економии во светот според БДП ќе
бидат лоцирани на пазарите во развој.
Ако се земат споредбите и податоците на ММФ за
БДП за 2017 година , според прогнозата, најголемото
изненадување на списокот е Египет, земја која според
„Стандард чардерд“ расте со огромно темпо во
оваа временска рамка. Можеби ова ја прави ваквата
проекција прилично амбициозна, особено имајќи
предвид дека организациите како ММФ гледаат дека
Египет просечно се приближува до 8% од годишниот
раст на БДП во текот на следните неколку години.
Покрај Египет, веројатно е дека напредувањето на
пазарите во развој ќе продолжи да биде тема во идните
проекции од други банки и меѓународни организации.
До 2030 година, Индија ќе биде втора по големина
економија според многу различни модели - и дотогаш,
таа ќе биде и најнаселена земја во светот. Се очекува да
ја надмине и Кина во 2026 година.
Со оглед на тоа што поделбата меѓу новите и
развиените економии се намалува со навидум побрза
стапка од кога било досега, ова треба да се сфати како
интересна можност за сите инвеститори кои планираат
долгорочно.
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ОБРАЗОВАНИЕ - ИНВЕСТИЦИЈА ВО БИЗНИСОТ

ДО КОМПАНИИТЕ...
Зајакнување на вештините, развој на капацитетите на човечките
ресурси и таргет на стратешки инвестиции е ставот на ОЕЦД,
изнесен во Студијата за развојот на земјите на Западен Балкан.
Компаниите тешко наоѓаат соодветен квалификуван кадар кој што
поседува функционални знаења, умеења и вештини, а тоа директно
влијае на продуктивноста и производството на компаниите и го
отежнува економскиот развој на државите.
Како држава, имаме обврска низ образовниот процес да
м-р Наташа Јаневска
создаваме образовани и стручни генерации кои ќе бидат спремни
самостоен советник во
Стопанска комора на
за новите предизвици во компаниите, имајќи го предвид фактот
Македонија
дека модернизацијата на производните процеси во компаниите
бара стручен кадар кој би управувал со модерната технологија,
машини и опрема. За реализација на поставената цел, се преземаат соодветни мерки
преку дизајнирање на пазарно ориентирани програми во системот на средното стручно
образование и двоен пристап во учењето, односно комбинација на теоретска настава во
училиште и практична настава што ќе се реализира во самите компании.
Стопанската комора на Македонија, како претставник на бизнис заедницата ги поттикнува
компаниите активно да се вклучат во образовниот процес, не само како учесници во
дискусии, туку и во креирање на стручното образование. Успехот може да се постигне ако
компаниите:
го зајакнат партнерскиот однос со образовните институции и училиштата;
ги планираат и јасно ги изразат своите потреби и новите вештини, неопходни за
успешно работење;
изготват флексибилни наставни програми во соработка со стручните училишта за
реализација на поставената цел;
покажат интерес и се отворени за прием на ученици за реализација на практична
обука;
подготват програма за практична обука според специфичноста на нивното работење
и во согласност со Наставниот план и програма за квалификацијата;
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обезбедат обучени ментори кои поседуваат стручно знаење и вештини за работа со
ученици;
ги исполнат условите за реализација на практична обука на ученици;
се верификуваат за реализација на практична обука на ученици;
потпишат договор за реализација на практична обука со ученикот/родителот и
стручното училиште;
квалитетно ја реализираат практичната обука со задолжително присуство на учениците
на обуката;
учениците ги водат низ работните процеси и
го проверуваат знаењето и вештините на учениците додека се на практична обука кај
нив.
Од сето ова, корист ќе имаат сите, и учениците и компаниите.
- Учениците ќе имаат можност да ја применат теоријата во пракса, ќе се запознаат
со работната средина, организациската поставеност и функционирање на компанијата,
ќе бидат обучувани од стручни лица и со соодветна технологија која ја нема во нивните
училишта. Тоа директно ќе влијае на намалување невработеноста, посебно кај младите на
возраст од 15 до 29 години и скратување на времето да најдат работно место согласно
нивните квалификации. Овој факт го поткрепуваат податоците од Извештајот за 2019 година
на Агенцијата за вработување, според кои, од вкупниот број 101.748 невработени лица,
активни баратели на работа, невработени се 20.698 лица (20,3%) на возраст до 29 години, а
според Извештајот на Европската комисија, 70% од невработените чекаат две до три години
работа по завршување на нивното образование.
- Не е мала ниту придобивката на компаниите кои ќе ги обучуваат учениците според
нивните специфични работни задачи и процеси и ќе обезбедат квалификувана работна
сила со специфични вештини и компетенции. Истовремено ќе обезбедат и нивна лојалност
и посветеност во работењето.
Тоа значи, зголемената продуктивност на компаниите и нивна конкурентност на пазарот,
расположливоста и одржливоста на пазарот на труд со квалитетни и стручни кадри секако
ќе бидат придобивка од учеството на компаниите во дуалниот систем на образование.
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Центар за едукација и
развој на човечки ресурси
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ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР
(МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАКТИЧНА
ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ

Со цел зајакнување на врските помеѓу пазарот на труд и вештините на младите што се развиваат
преку образовниот систем, неопходно е зајакнување на соработката помеѓу работодавачите и
училиштата. Се` поголем е интересот на компаниите да обучат ученици - идни вработени согласно
нивните потреби, а идните учениците да се стекнат со соодветни вештини, да бидат поконкурентни
на пазарот на труд и да најдат соодветно вработување согласно стручната подготовка.
Согласно законската регулатива, компаниите кои имаат интерес да се вклучат во процесот на
практично обучување на ученици, треба да имаат обучено лице – ментор кое ќе ги води учениците
низ процесот на практичната работа во компанијата. Со постоењето на обучени ментори во
компании ќе се подобри квалитетот на соработката со училиштата и ќе се постигне поефективна
практична обука на учениците.
За таа цел, Стопанската комора на Македонија во соработка со стучни лица, а по барање
на компаниите организира ОБУКА НА СТРУЧЕН И ДРУГ КАДАР (МЕНТОРИ) ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПРАКТИЧНА ОБУКА КАЈ РАБОТОДАВАЧИТЕ.
Предавачи на обуката се советници од Центарот за стручно образование и обука кои воедно
се и носители на работната група за изработка на оваа програма: м-р Бранко Алексовски, м-р Роза
Арсовска и м-р Зоран Јовчевски.
Информации за организираноста на обуката:
времетраење на обуката: три дена во траење од вкупно 22 часа;
по завршување на обуката, кандидатите ќе се стекнат со Сертификат за успешно завршена
стручно-дидактичка обука на обучувачите од работодавачите кај кои се реализира практичната
обука, издаден од Стопанската комора на Македонија и Центарот за стручно образование и обука;
обезбеден работен материјал;
обезбеден ручек и освежување;
цена на обуката по учесник изнесува 10.000 денари + ДДВ 18%;

м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074
beti@mchamber.mk
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Михајло Донев
++ 389 2 3244056
Mihajlo@mchamber.mk
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Online Бизнис средби
18.11.2020 - 20.11.2020

УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ
НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „
БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА
ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“

( “ Smart Manufacturing Matchmaking “ ), 18-20.11.2020 година
https://smm2020.b2match.io
Стопанската комора на Македонија во рамки на ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи од
Италија, и во соработка со СПИН организацијата за поддршка на бизнис иновации од регионите
Базилика и Калабрија, Италија, Ве поканува да земете учество на претстојниот„виртуелен“- брокерски
настан и билатерални средби на тема: БЕ@СММ2020-Вмрежување во паметната преработувачка
дејност 2020 (Smart Manufacturing Matchmaking).
Компаниите се соочуваат со нови предизвици, земајќи ги предвид предностите и можностите
што ги нуди четвртата индустриската револуција. Поради тоа од голема важност е да се биде во тек
со најновите современи и напредни технологии, побарувачка од институции, нови апликации од
мали и средни претпријатија, како и технички предизвици со кои се соочуваат големите компании.
Виртуелниот настан претставува одлична можност на едно место да се сретнат менаџери
на компании, научници, истражувачи коишто работат во областа на Паметното производство и
индустријата 4.0. којашто ги револуционизира и ревитализира сите индустриски операции.
Учеството на настанот е бесплатно. Со пријавување на„онлајн“-платформата, ќе имате можност
подетално да се запознаете со профилите на останатите учесници, по што сами ќе можете да ја
креирате својата агенда и да ги договорите билатералните состаноци.
Настанот е дел од Виртуелното издание „Вмрежување во паметната преработувачка дејност
2020 (Smart Manufacturing Matchmaking), што покрај БЕ@СММ2020, вклучува и интегриран сет на
вебинари. Сите ажурирања за виртуелно издание SMM2020 може да се следат на веб-страната:
https://www.smm2020.eu/ или преку Телеграм: https://t.me/spin_srl_smm2020/
Виртуелниот настан ќе се одржи во периодот од 18-20 ноември 2020 година. Рокот за
пријавување е најдоцна до 17 ноември 2020 година (вторник), на следниот линк: https://smm2020.
b2match.io/signup .
Напомена: За учество на настанот потребно е да имате: ажуриран веб пребарувач, микрофон
и веб-камера.
Подетални информации во врска со настанот можете да најдете на нивната официјална вебстрана: https://smm2020.b2match.io/ .
ЕЕН мрежата на Италија ви нуди поддршка пред, за време и по настанот, на пр. со тоа што ќе ви
помогне да формирате информативен профил за соработка, следење со секоја од компаниите, итн.
Контакт: Ирена Мојсовска
++ 389 2 3244009
irena.mojsovska@mchamber.mk
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Меѓународен „онлајн“
индустриски саем „ТеМЕкс“

Стопанската комора на Македонија во соработка со Белоруската стопанскоиндустриска комора, ве покануваат да земете учество на овогодинешниот Меѓународен
„онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“, којшто ќе се одржува во периодот од 14.10.2020 до
14.01.2021 година.
Саемот претставува интерактивна платформа составена од виртуелни штандови
на компании од разни земји ширум светот. Секој штанд содржи виртуелни примероци на
производи, услуги, презентации, комерцијални понуди од компаниите. На посетителите на
штандовите ќе им биде овозможена комуникација со претставник од компанијата преку
електронската платформа за допишување.
Настанот има за цел на едно место да им овозможи претставување на компании од
областа на:
земјоделска и комунална механизација;
механизација и технологија за обработка на метал;
заварување и леарско производство;
опрема за рударство и хемиска индустрија;
пумпи;
радио-инженерство;
технологии за адитиви;
суровини и репроматеријали;
напредни ИТ-технологии и дигитализација;
информатички решенија и услуги;
3Д-моделирање и проширена виртуелна реалност;
финансирање на индустриски проекти;
издавање концесии, лизинг, осигурување од ризици (факторинг).
Поради ситуацијата предизвикана од пандемијата поради КОВИД-19, овогодинешните
семинари, конференции и форуми, како и сесиите за вмрежување за време на виртуелниот
саем ќе бидат организирани виртуелно, што дополнително ќе го зголеми учеството на
претставници од владини агенции и компании ширум светот.
Повеќе информации за овогодинешниот Меѓународен „онлајн“ индустриски саем
„ТеМЕкс“ (услови за учество, регистрација, агенда) можете да најдете во приложената
брошура ( TeMEx EN.pdf ) или на официјалната веб-страна на организаторот на настанот,
на следниот линк: https://www.belinterexpo.by/en/exhibition/international-industrial-onlinetrade-show/#pavilions .
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Семинар 14.10.2020
сала4, 5-ти кат
Стопанска комора на
Македонија

БИЗНИС ИНФО
ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПЛАН И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО РОКОВИ
НА ЧУВАЊЕ, ИЗБОР НА КОМИСИЈА ЗА НЕГОВО ИЗГОТВУВАЊЕ,
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОПИС НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ТЕКОВНА 2021 ГОДИНА ВО ПРЕДВИДЕН ЗАКОНСКИ РОК ЗА
ПОДНЕСУВАЊЕ ДО ДРЖАВЕН АРХИВ НА РСМ

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на начинот на користење и
одбележување на документите со соодветни организациони единици користење, изготвување на
план и листа со архивски знаци и рокови на нивно чување, изготвување известување за отварање
на попис на документи во нова година како придружна книга на деловодникот заради олеснување
на заведувањето на поголем обем на документи кои се создаваат при работењето, поврзување на
броеви кои заостанале од минатата година незавршени или не одговорени и слични проблематики
кои би произлегле во текот на работењето.
Програма на семинарот:
- Закон за архивски материјал;
- Помошна евиденција во канцелариското работење;
- План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (општ дел);
- План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (посебен дел);
- Прегледување и распоредување на документи и записи;
- Составување комисија за избор и ништење на документи;
- Распоредување документи по интерни доставни книги;
- Разведување и класифицирање документи по организациони единици;
- Одлагање решени документи во архива;
- Евидентирање на архивскиот материјал;
- Заштита, обезбедување и користење на архивскиот и документираниот материјал во
соодветен простор и стандардна опрема;
- Сопствена евиденција во процес на архивирање;
- Воспоставување на ефикасен систем за управување со документи;
- Правилна класификација и рокови на чување на документација;
- Организација и надзор на документиран систем;
- Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал
во канцелариското и архивското работење
- Уредба за канцелариско и архивско работење;
- Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните центри;
- Упатството за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење.
Целна група за семинарот:
-директори, раководители на сектори за нормативно-правни работи во компаниите,
вработени во компаниите задолжени за архивско и канцелариско работење, како и за сите
заинтересирани субјекти чиј предмет на работење е поврзан со темите на семинарот, како и за
сите оние кои во своите компании и институции сакаат да ги подобрат и да ги унапредат техниките
на канцелариското и архивското работење, да се информираат околу Законот архивски материјал,
Уредбата за канцелариско и архивско работење.

БИЗНИС ИНФО
Семинар 15.10.2020

„on-line“ - семинар
10:00-14:30 ч.
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ВРШЕЊЕ ВИДЕО НАДЗОР СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ПРЕКРШОЧНИ
ОДРЕДБИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИСТИОТ

Видео надзорот станува се’ полесен. Опремата што се користи за мониторирање и
надзор станува се’ поефтина и пософистицирана, софтверите овозможуваат покомплексна
обработка на податоци, а технологијата што се користи резултира со се’ повеќе и повеќе
податоци за физичките лица. Целта на одредбите за приватност и заштита на личните податоци
е да го регулира, ограничи и да го услови надзорот за да се осигура дека кога веќе се врши
навлегување во приватноста со видео надзорот, тоа навлегување е неоходно, законски, фер
и пропорционално.
На овој семинар посетителите ќе се стекнат со знаење за тоа како компаниите да се
усогласат со одредбите од Законот за заштита на личните податоци што се однесуваат на видео
надзорот, кои се и какви се обврските и одговорностите на компаниите што произлегуваат
од овој Закон и подзаконските акти, како до нивна наједноставна примена со примери
од пракса, но и кои се најголемите предизвици поврзани со неговата имплементација. На
семинарот ќе се анализираат и примери од правната пракса каде што Агенцијата за заштита
на личните податоци при вршење на инспекциски надзор наидувала на најмногу забелешки.
Предавачи:
1. Емилија Ангеловска, CIPP/E, CDPO, ISO27001 Lead Auditor, консултант за заштита на
лични податоци во „Инфиго ИС“ и
2. Елена Кочова, консултант за заштита на лични податоци во „Инфиго ИС“.
СОДРЖИНА:
- Закон за заштита на личните податоци;
- Правилник за содржината и формата на актот за начинот на вршење на видео надзор;
- Правилник за содржината на анализата на целта, односно целите за која се поставува
видео надзорот и извештајот од извршена периодична оценка на постигнатите резултати од
системот за вршење видео надзор;
- Прекршочни одредби кои произлегуваат од Законот и мерки кои произлегуваат од
инспекцискиот надзор.
Сите заинтересирани учесници можат да се пријават најдоцна до 9 октомври 2020
година.
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Саем 16.10.2020 - 22.10.2020

on-line, Индија

„CII AGRO & FOOD TECH“- ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН
САЕМ ЗА ХРАНА И АГРОКУЛТУРА -ИНДИЈА 2020

Стопанската комора на Македонија Ве поканува да земете учество на претстојниот 14. „CII
AGRO & FOOD TECH“, виртуелен Интернационален саем за храна и агрокултура, што ќе се одржи во
перидот од 16 - 22 октомври 2020 година.
Настанот е стратешки структуриран за да им овозможи на учесниците на локално и глобално
ниво, преку виртуелната платформа „HIVE“ да стапат во интерактивна комуникација не само со
меѓународните и домашните учесници и купувачи, туку и со високи претставници од Владата на
Индија. Настанот на компаниите им нуди можност за зајакнување на билатералните трговски односи
во областа на земјоделството и преработката на храна, како и поттикнување на нови партнерства и
ангажмани во овој многу важен економски сектор.
Овогодинешниот виртуелен настан на компаниите им нуди можност за учество на:
Виртуелно секторско претставување - секторски павилјони, на коишто компаниите ќе имаат
можност да ги претстават своите производи, видео материјали, иновативни решенија и да остварат
билатерлани состаноци со компании и владини претставници;
Виртуелни конференции - учество на тркалезна маса со експерти од областа и високи
претставници од соодветните министерстава, на меѓународно ниво;
Интерактивна партнерска платформа - можност за директни средби со компании од
приватниот сектор и со креатори на политики во индијската Влада;
Платформа за ширење на знаење - споделување на најдобрите практитки во областа и
организирани обуки.
Настанот е наменет за сите компании коишто се занимаваат со земјоделство, прехрана
и преработка на храна, производство на млеко и млечни производи, живинарство, рибарство,
хортикултура, производство на земјоделски машини и опрема, нови технологии, компании во
областа на финансирање на земјоделскиот сектор, стартап компании.
Повеќе информации за овогодинешниот 14. „CII AGRO & FOOD TECH“, виртуелен
Интернационален саем за храна и агрокултура, може да се најдат на следниот линк: https://www.
agrotech-india.com/.
Ценовник за изложувачи: https://www.mycii.in/image/eventimages/eventmainimages/
E000051610_StallPricing.pdf
Регистрација на учесници: https://www.cii.in/OnlineRegistration.aspx?enc=pZVQM37jtSRTHIkm
BsithR1rSHqH+uPSsL+byHn1bCARaqGboUh0DpuJ6UCuNrTx
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РАБОТА СО VLOOKUP И ДРУГИ КОРИСНИ
ФУНКЦИИ ВО EXCEL, ПИВОТ ТАБЕЛИ И
КОНТРОЛНИ ТАБЛИ

Програмата за табеларно пресметување, MS Excel, претставува исклучително моќна и
корисна алатка без која е незамисливо функционирањето како на малите претпријатија, така
и на големите корпорации. На секоја компанија и е потребен вработен кој вешто се справува
со табели и графикони. Денес, кога времето е пари, посебно се ценат и наградуваат оние
кои работата ја извршуваат побрзо и поефикасно. Познавањето на MS Excel е предност во
било која дејност или занимање поради што инвестирањето во практичната обука за оваа
програма е непогрешлив избор.
Семинарот посветен на програмата за табеларно пресметување овозможува за
најкратко време, оспособување за самостојна анализа на голем број на податоци во Excel.
На овој семинар ќе се стекнете со практични знаења за една од најпопуларните и најчесто
користени функции – VLOOKUP, но и за други функции корисни во секојдневното работење.
Семинарот опфаќа условно форматирање, валидација на податоци, како и пивот табели - еден
од скриените адути на Ексел со што значително се скратува времето на работа. Семинарот
вклучува и креирање на Dashboard (контролни табли) – визуелен интерфејс кој дава визуелен
преглед на комплетното работење врз основа на што брзо се донесуваат одлуки. Главна
карактеристика на современото работење се брзите и непредвидливи промени поради што
понекогаш е потребно да се направат повеќе варијанти на извештаи, земајќи ги во предвид
неколкуте можни алтернативни вредности на податоци. За таа цел се користат сценаријата
чија практична примена исто така е вклучена во семинарот. Excel нуди можност за лесно
додавање, промени и бришење на сценарија.
Основен услов е учесникот да има познавања од работа со компјутер и основни
познавања на програмата за табеларно пресметување – Excel 2016.
НАПОМЕНА: ЗАРАДИ ПРАКТИЧНИОТ КАРАКТЕР НА ОБУКАТА, ПОТРЕБНО Е СЕКОЈ
УЧЕСНИК ДА ПОНЕСЕ СО СЕБЕ ЛАП-ТОП КОМПЈУТЕР.
Предавач:
Ирина Иванова, дипломиран инженер и професор по информатика веќе 19 години.
Обучувач во областа на ИТ. Активно е вклучена во проекти финансирани од ЕУ, УСАИД
и Британски Совет како експерт и обучувач. Воедно е ETwinning и Scientix амбасадор за
Македонија. Учесник е на бројни конференции, но и автор на прирачници за основно и
учебници за средно образование.

2 Октомври 2020, Бр. 434
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21.10.2020

Братислава,
Словачка

Саем за директни бизнис средби
„Братислава 2020“

Стопанската комора на Македонија во соработка со Словачката агенција за инвестиции и
трговски развој - SARIO, Ве покануваат на Саемот за директни бизнис средби „Братислава 2020“,
којшто ќе се одржи на 21 октомври 2020 година.
Саемот за директни бизнис средби во организација на Словачката агенција за инвестиции и
трговски развој под покровителство на Министерството за економија на Република Словачка, веќе
четиринаесет години по ред претставува мост за поврзување на словачки и странски компании. Овој
настан на компаниите им нуди единствена можност за еден ден и на едно место да ги претстават
своите најнови технолошки достигнувања и иновации, да разменат информации и да стапат во
комуникација со нови потенцијални бизнис партнери од Словачка и од странство.
Саемот за директни бизнис средби е најголемиот деловен настан кој го организира Словачката
агенција за инвестиции и трговски развој на годишно ниво и им нуди единствена можност и на
малите и средни претпријатија да најдат потенцијални бизнис партнери во странство и да влезат на
глобалниот пазар.
Овој меѓународен настан е наменет за:
•
•
•
•
•

реализирање билатерални разговори;
презентации на потенцијални партнери и нивните производни капацитети;
создавање можности за заеднички вложувања со странски партнери;
следење на панел дискусии;
полесно пронаоѓање партнери за соработка во клучните полиња на автомобилската
индустрија и е-мобилноста, инженерството, енергетиката, електрониката, информатичката
и комуникациската технологија, управување со вода и отпад, логистиката, иновациите и
технологиите поврзани со овие дејности.

Повеќе информации (агенда, услови за учество, регистрација) во врска овогодинешниот
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“ можете да најдете на https://5eb3dc3b65d37.
site123.me/ . Сите заинтерсирани компании своето учество можат да го пријават најдоцна до 4
октомври 2020 година (недела), со пополнување на пријавниот лист директно на веб-страната на
организаторот, на следниот линк: https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/registration/1 .
Контакт лица:
Сања Николова
P ++ 389 2 3244091, M. 070 390 009
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ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО
КРИЗНАТА 2020 ГОДИНА

Со оглед на тоа дека во 2020 година јавните институции и компаниите се соочија со
низа предизвици кои во значителна мера влијаат врз процесот на спроведување на јавните
набавки, Стопанската комора на Македонија, поради огромен интерес за оваа секогаш
актуелна тема, организира еднодневен семинар на 21 октомври 2020 година и истиот е
наменет за сите договорни органи (набавувачи) и економски оператори (понудувачи) како
неминовни учесници на пазарот за јавните набавки.
Целта на овој семинар е набавувачите и понудувачите да разменат искуства од
досегашната примена, детално да се разработат одредени специфики со цел успешно
спроведување на постапките и набавка на квалитетни стоки, услуги и работи со цел добивање
на најдобрата вредност за вложените пари и задоволување на потребите, како и да се увидат
најчестите пропусти и грешки кои ги прават понудувачите при подготвување и поднесување
на квалитетни понуди, како и да се добие одговор на многу други прашања.
Предавачи на семинарот ќе бидат изготвувачите на Законот за јавни набавки, со кои
ќе имате непосредна можност да разговарате за новините и толкувањата на одредбите.
Предавачите се воедно експерти за јавни набавки и ЕУ/УНДП/ЦИПС сертифицирани обучувачи
за јавни набавки со долгогодишно искуство во областа, вработени во Бирото за јавни набавки
(БЈН), вклучени во развојот на системот за јавни набавки и е-набавките во Македонија:
- Марија Јованоска, раководител на сектор во БЈН и
- Горан Давидовски, помошник раководител на сектор во БЈН.

2 Октомври 2020, Бр. 434
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Семинар 27.10.2020

„on-line“-семинар,
10:00-13:30 часот

ПРАВЕН АСПЕКТ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕВОЗ
И ШПЕДИЦИЈА – ПРАВА, ОБВРСКИ И ВИДОВИ
ДОКАЗИ НИЗ ПРИЗМАТА НА СУДСКАТА
ПРАКСА

Стопанската комора на Македонија организира „онлајн“-семинар чија цел ќе биде разработка
на договорите за превоз на стоки и шпедиција, согласно видот на правата и обврските кои
произлегуваат од нив и доказите кои се неопходни за разрешување на спорните прашања во текот
на судските постапки. Предмет на разгледување ќе бидат одредбите од Законот за облигациони
односи кои се заеднички за сите видови договори кои се среќаваат при реализацијата на услугата
транспорт на стоки, ќе се анализираат поединечните одредби и ќе се посочи на особената важност
на одделни права и обврски на превозникот или шпедитерот, нивната застапеност во споровите од
трговското право.
Паралелно за секој од видовите договори ќе се посочат и доказите кои како нужни треба да
се приложат кон тужбата или одговорот на тужба при различни основи на побарувања, долг, штета,
осигурување.
На учесниците на семинарот ќе им се овозможи да ги искажат своите гледишта, ставови,
проблеми во врска со примената на Законот за облигациони односи и ќе се дадат можни решенија
за нивно надминување.
ПРОГРАМА
• Договор за превоз:
- Карактеристики;
- Обем на права и обврски;
- Основи за одговорност;
- Видови докази кои треба да бидат приложени и предложени во текот на судската постапка.
• Договор за шпедиција:
- Карактеристики;
- Обем на права и обврски;
- Основи за одговорност;
- Видови докази кои треба да бидат приложени и предложени во текот на судската постапка.
Овој семинар е наменет за вработените во правните служби на друштвата, адвокатите и
законските застапници.
Предавач:
- Маринела Јакасановска, судија во Трговскиот оддел на Основен суд Скопје 2 - Скопје,
предавач во примарна и континуирана обука на Академијата за судии и јавни обвинители.
За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:
- упатства за приклучување на „онлајн“-обуката;
- работни материјали во електронска верзија и
- e-сертификат за учество на семинарот.

ЦЕНТАР
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ
БИЗНИС
ИНФО

СТОПАНСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER
OF MACEDONIA

НА КВАЛИТЕТ ВО
ПРОИЗВОДСТВОТО И УСЛУГИТЕ

НАССР
ISO

НАLАL

ISO

9001:2015

45001:2018

ISO

14001:2015

НАША ЦЕЛ
•

•

•

давање поддршка за имплементирање на
меѓународните стандарди со цел полесен
пристап на фирмите на европските пазари
и зголемување на деловната активност со
партнерите,
обезбедување на ажурирани податоци
и информации од областа на квалитетот,
стандардите , а од интерес на фирмите,
унапредување на знаењата и искуствата
со цел подобрување на перформансите на
работењето на фирмите
Контакт:
Емилија Тодоровска
Телефон: +389 02 3244047
Факс: + 389 02 3244088
emilija@mchamber.mk
www.mchamber.mk

Стопанска Комора на Македонија
ул.”Димитрие Чуповски” бр. 13
Скопје , Република Македонија
2 Октомври 2020, Бр. 434
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НАШИ АКТИВНОСТИ
Консултантски услуги за :
- имплементација на Систем за
управување со квалитет согласно
IЅО 9001:2015;
- имплементација на НАССР (систем
за анализа на ризици и критични
контролни точки);
- имплементација на Систем за
управување со безбеднa храна
согласно IЅО 22000:2018;
- имплементација на Систем за
управување со животната средина
согласно IЅО 14001:2015;
- имплементација на НАLАL стандард;
- имплементација на Систем за
управување со здравје и безбедност
при работа, согласно ISO 45001:2018.
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СТОПАНСКА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА

Ваш деловен соработник
во светот на бизнисот
Посетете не’ на веб-порталот:
www.mchamber.mk
Ве очекуваме!
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

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

