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ОТВОРЕН БАЛКАН ЌЕ БИДЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА БИЗНИСОТ, МАКАР И ДА
ОСТАНАТ САМО ДВЕ ЗЕМЈИ
Ние со 18,5 милиони жители, шест земји
од Западен Балкан, пред почетокот на
пандемијата имавме 111 милијарди
БДП. Чешка со 10,7 милиони жители има
215 милијарди. Што сакаме повеќе како
причина да почнеме да се приближуваме и
да почнеме нешто конкретно да работиме?
30 години ни беа потребни. Нека се
отворат границите за бизнисмените, овде
се работи за бизнис, не за политика, рече
Бранко Азески, претседател на Стопанската
комора на Северна Македонија.
Министерот за градежништво, сообраќај
и инфраструктура, Томислав Mомировиќ
посочи дека создавањето на единствениот
пазар, почитувајќи ги сите различности, не
е веќе идеализам, туку реалност и потреба
на бизнисот.
Ненад
Ѓурѓевиќ,
како
конкретна
придобивка од овој процес, ги посочи
спогодбите потпишани меѓу трите земји,
Србија, Северна Македонија и Албанија, во областа на земјоделството, слободниот пазар на труд
и интегрираните системи за електронски услуги. Посочено беше дека граѓаните од овие зеемји
можат да поминуваат граница со лична карта, а на следниот самит на Отворен Балкан, што ќе се
одржи во Македонија, ќе започне процесот на издавање единствени идентификациони картици.
со кои работниците од трите земји на Отворен Балкан би имале пристап до сите пазари.

дос тапни насек аде ...

Момировиќ е еден од двајцата сопственици на познатиот бренд „Мона“, кој покрај модната
индустрија, ја разви и туристичката дејност. Има 39 години, успешен стопанственик и министер на
еден од најважните ресори во Владата на премиерката Ана Брнабиќ.
Во заклучните согледувања, како да се соочиме со отпорот за реализација на оваа иницијатива,
Азески истакна дека, како што во градежништвото постојат три важни работи: локација,
локација и локација, така во овој процес постои потреба од имплементација, имплементација и
имплементација. Макар и на две или три битни прашања.

Посетете : www.mchamber.mk

ISO
9001:2015

Стопанската комора на Северна Македонија
ПРВА комора и ПРВА институција во РСМ
со новиот стандард ISO 9001:2015

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-ofmacedonia

Берлинскиот процес, „Отворен Балкан“ и евроинтеграциските процеси на сите земји кои се дел
од овие иницијативи се комплементарни, а не спротивставени процеси и претставуваат чекор
напред кон придобивките од регионалното економско поврзуваање, како клучен приоритет, беше
заклучено на Форумот.
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Со последните два сета економски мерки што ги донесе Владата на РСМ, и покрај одредени
укажувања и барања од индустријата, таа не беше опфатена, со што изостанаа позитивните ефекти
кај домашните преработувачи на месо. Истовремено, цените на суровините на светската берза во
изминатиот период се зголемија за 20-30 %, што неминовно доведе до поскапување на домашните
месни преработки. Во исто време, цената на превозот се зголеми за 20 %, додека, пак, електричната
енергија за правните лица кои купуваат на слободен пазар за 100 %. И додека на домашниот пазар
влегува готов производ (пред сѐ од земјите на ЦЕФТА) со 0 % царина, замрзнатото свинско месо
како суровина (кое не се произведува кај нас) и натаму подлежи на царински давачки.
Податоците за домашното фармерско производство покажуваат дека, и покрај мерката за увоз
на замрзнато свинско месо за преработка, тие бележат благо намалување. Треба да се земе
предвид фактот дека во првите четири месеци од минатата (2021) година Владата на РСМ воведе
полициски час и затворање на рестораните, што влијаеше врз работата на поголемиот дел од
производителите, додека, пак, во 2020 година неколку месеци (почеток на пандемијата) имавме
панично купување прехранбени производи од граѓаните, а тоа ја подигна продажбата.

Членките на Групацијата за производство на месо и на преработки од месо, како дел од
Здружението за земјоделство и прехранбена индустрија при Стопанската комора на Северна
Македонија, на последниот одржан состанок одлучија да ѝ предложат на Владата на РСМ да го
растовари стопанството од политика и да не носи мерки кои честопати се штетни за стопанството,
а и негативно влијаат врз полнењето на буџетот. Владата во овие тешки времиња треба да
интервенира кај социјално ранливите категории со наменски ваучери за купување домашни
прехранбени производи и за плаќање комунални такси. Но не треба интервентно и преку ноќ да
менува законски одредби, да менува даночни основи, да замрзнува цени и сл., затоа што ништо
од тоа не може да го спречи светскиот тренд на порастот на цените, а пред сѐ на прехранбените
производи
Претставниците на месната индустрија и досега постојано укажуваа дека со важечките царински
давачки оваа индустрија беше ставена во нерамноправна положба со странските производители,
пред сѐ со оние од соседството, но и од ЕУ. Готовите производи однадвор влегуваат во земјата со 0
% царина, додека, пак, домашните преработувачи при увоз на суровина плаќаат царина во висина
од 20 до 35 %. Ова уште повеќе ќе биде нагласено со функционирањето на „Отворен Балкан“.
Во такви услови ќе дојде до затворање на домашните капацитети или, евентуално, до селење на
производството во соседството. Доколку сакаме да опстане домашната месна индустрија, потребно
е ослободување од царинските давачки според примерот на други преработувачки индустрии кои
користат увозни суровини, наведени во Сл. весник бр. 39 од 2022 година.

Ако се земе предвид фактот дека РС Македонија нема можност за извоз на свинско месо и на
преработки од свинско месо во ЕУ, но и дека оваа индустрија задоволува 80-85 % од потребите за
свинско месо за консумирање, произлегува дека месната индустрија ги откупила сите договорени
количини и вишоци што се јавуваат, особено во периодот февруари-април, односно пред
велигденските празници. Истовремено, со цел спречување на ширењето на болеста африканска
свинска чума, која се појави во источниот дел од државата, компаниите од месната индустрија, на
барање на Агенцијата за храна и ветеринарство, истовремено ги презедоа закланите свињи во
радиус од 30 км за термичка преработка. Со тоа се излезе во пресрет на барањата на фармерите
и на Агенцијата за заштита на домашното фармерство за спречување поголеми штети во него.
Од друга страна, по последните случувања во Украина и по затворањето на европските земји за
испорака, пред сѐ на суровини, но и на готови производи, домашните производители се соочија
со неможност за максимално искористување на мислењата и за увоз на договорените количини
замрзнато свинско месо за преработка. Со ова дополнително се усложни работењето на домашните
компании, наместо да се овозможи поголема предвидливост и планирање при набавката на
суровина и при производството . Во согласност со податоците за искористеноста на мерката,
доставени од компаниите, во целост или, пак, во највисок процент ја искористиле големите и
водечки компании, кои се, наедно , и двигатели на оваа индустрија во земјата. Наспроти нив, мал
е процентот на искористеност кај малите компании, а во меѓувреме две од нив беа принудени да
ги затворат своите производствени капацитети.
Сега, во овие исклучително тешки услови предизвикани најпрвин од пандемијата, а сега и од
воените дејства во Украина, дополнително проследени со енормни зголемувања на цените на
енергенсите и на суровините во овој сектор, продолжувањето на оваа мерка е најмалку што
Владата треба да направи за да ѝ се даде шанса на месната индустрија да преживее.

Владата на РСМ пред три години во редовни економски услови го согледа овој проблем со кој
се соочуваа домашните преработувачи и помогна со тоа што воведе мерка ослободување на
50 % од царината од потрошената увезена суровина. Taa мерка во овој период беше редовно
продолжувана на секои шест месеци.
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Центар за едукација
и развој на човечки ресурси
Контакт лица:
м-р Анита Митревска
++ 389 2 3244057
anita@mchamber.mk
м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова
++ 389 2 3244074
beti@mchamber.mk
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Саем
20.05.2022

Полско-Македонски Б2Б настан

Стопанската комора на Северна Македонија во соработка со Агенцијата за странски
инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, Ве покнаува да земете
учество на „Полско-Македонски Б2Б настан“, кој ќе се одржи на 28 јуни 2022 година во Варшава,
Република Полска.
Целта на настанот е продлабочување на соработката на компаниите производители на
прехранбени производи од Република Северна Македонија и компаниите од Република Полса,
заинтересирани за откуп на производи од земјава. На настанот ќе бидат присутни компании
кои работат со увоз и дистрибуција на прехранбени производи за поголемите ланци на
супермаркети и имаат интерс за соработка со македонски компнии, производители на свежо
овошје и зеленлчук, преработки од овошје и зеленчук, вино, млеко и млечни производи, месно,
кондиторски производи и тестенини.
Во рамки на настанот ќе биде организиран и мини саем на македонски производипреработки од овошје и зеленчук, пијалоци, вино и храна, како и настан за вмрежување (Б2Б)
каде македонските производители кои ќе се пријават како учесници ќе имаат можност на
сопствени штандови да ги презентираат своите производи пред потенцијалните купувачи од
Полска, со цел да остварат директни средби со истите.
Транспортните трошоци се на терет на компаниите.
Сите заинтересирани компании своето учество можат да го пријават најдоцна до 20 мај
2022 година (петок), кај лицето за контакт : м-р Сања Николова, телефон: +389(2)3244-091, моб:
071/230-452, електронска адреса: sanja@mchamber.mk
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Саем за директни бизнис-средби
„Slovak matchmaking fair Nitra 2022“

Стопанската комора на Северна Македонија, во соработка со Словачката агенција
за инвестиции и трговски развој SARIO, ве поканува да учествувате на претстојниот саем за
директни бизнис-средби Slovak matchmaking fair Nitra 2022, како дел од конференцијата на
тема „Нова димензија на издржливоста на индустријата“, кој ќе се реализира во рамките на 27.
Меѓународен саем за инженерство NITRA 2022.
Настанот ќе се одржи во просториите на Agrokomplex National Exhibition Center Nitra,
Нитра, Словачка, на 25 мај 2022 година (среда), со опција и за виртуелно учество на средбите.
Саемот за директни бизнис-средби, во организација на Словачката агенција за
инвестиции и трговски развој (SARIO), под покровителство на Министерството за економија
на Република Словачка, веќе шеснаесет години претставува мост за поврзување на словачки
и странски компании. Овој настан на компаниите им нуди единствена можност да разменат
информации и да стапат во комуникација со нови потенцијални бизнис-партнери од Словачка
и од странство. SARIO е најголемиот деловен настан што го организира Словачката агенција
за инвестиции и трговски развој на годишно ниво и им нуди единствена можност на малите
и средни претпријатија да најдат потенцијални бизнис-партнери во странство и да влезат на
глобалниот пазар.
На овогодишниот настан во рамките на конференцијата предвидени се панел-дискусии
на теми важни за компаниите од енергетскиот сектор, како што се енергетските приоритети,
диверзификацијата на ресурсите, развојот и ширењето на нови пазари, влијанието на воениот
конфликт во Украина на финансискиот пазар и тргувањето на нови пазари.
На настанот компаниите ќе имаат можност да остварат средби со компаниите што ќе бидат
присутни на 27. Меѓународен саем за инженерство NITRA 2022, но и со присутните партнери
на настанот, со претставниците на државната и на јавната администрација и со консултантите
на SARIO.
Повеќе информации (агенда, услови за учество, регистрација) во врска со овогодишниот
саем за директни бизнис-средби Slovak matchmaking fair Nitra 2022 може да најдете на Event |
Slovak Matchmaking Fair Nitra 2022 (sario.sk).
Сите заинтересирани компании своето учество можат да го пријават најдоцна до 13 мај
2022 година (петок). Пријавувањето за настанот е електронски, со пополнување на пријавниот
лист директно на веб-страницата на организаторот на следниот линк: Registration 1/3 « Slovak
Matchmaking Fair Nitra 2022 (sario.sk)
За подетални информации во врска со настанот ве молиме контактирајте со: - м-р Сања
Николова, телефон: +389(2)3244-091, моб: 071/230-452, електронска адреса: sanja@mchamber.
mk
27 Мај 2022, Бр. 494
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Семинар
26.05.2022

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ
- УНAПАРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ЗА
ПОЕДНОСТАВНО МЕНАЏИРАЊЕ СО
ВРАБОТЕНИТЕ

Стопанската комора на Северна Македонија на 26 мај 2022 година организира еднодневен
„он-лајн“ семинар на тема: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ - УНAПАРЕДУВАЊЕ НА
ПРОЦЕСИТЕ ЗА ПОЕДНОСТАВНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ВРАБОТЕНИТЕ.
Дигитализацизација на човечките ресусри претставува дигитална трансформација на
услугите и процесите преку употреба на ВЕБ апликации, мобилни аплкации, игри или други
технологии со цел побрзо, поточно и поедноставно менаџирање со вработените.
Целта на семинарот е учесниците преку предавање и примери од праксата да се запознаат
со сите можности кои ги нуди дигитализацијата во однос на метриките, кои се директно поврзани
со човечките ресурси во компанијата, можноста да се стекнат со нови знаења и вештини како
и транспарентното работење.
За кого е наменета обуката:
Обуката е наменета за лица, кои на било каков начин, се вклучени во процесите поврзани
со човечките ресурси во организациите и тоа менаџери, управители, раководители и останати
вработени од секторите за човечки ресурси, правен сектор, финасии.
Начин на работа:
Еднодневниот „он-лајн“ семинар е организиран по принцип на тренинг обука, каде
што учесниците преку предавање и практично опишување на дигитализацијата на процесите
ќе се стекнат нови вештини и ќе ги унапредат постојните знаења поврзани со процесот на
менаџмент со човечките ресурси
Предавач:
Дарко Мицкоски, ко-основач и главен извршен директор на ВИДНЕТ Солушнс, компанија
која се занимава со развој на дигитални решенија наменети за унапредување на процесите
поврзани со менаџирање на човечките ресурси во една компанија. Предавачот има повеќе
од 18 години работно искуство во македоснките телекомуникациски компании и целото свое
искуство го приемнува во развојот на сопствените решенија. ВИДНЕТ Солушнс на пазарот е
познат по својот WIDNET HR Portal кој веќе се користи како во нашата земја така и во странство.
Се работи за унифицирано и уникатно решение кое ги опфаќа сите процеси во менаџирањето
со вработените..
https://www.mchamber.mk/Default.aspx?mId=4&evid=3379&lng=1

БИЗНИС ИНФО
Презентација
31.05.2022
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БЕСПЛАТНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА- ПРОГРАМА EXECUTIVE MBA НА ROME BUSINESS SCHOOL BELGRADE, 31.5.2022

Стопанската комора на Северна Македонија, како ваш долгогодишен бизнис-партнер, ве
поканува да учествувате на претстојната презентација на Програмата Executive MBA на Rome
Business School Belgrade („РБС Белград“).
„РБС Белград“ е меѓународен бизнис-универзитет со седиште во Белград, акредитиран од
Rome Business School од Италија. Универзитетот во Рим е членка на PlanetaFormacion y Unervesidades, меѓународна мрежа создадена во 2003 година од De Agostini и од Групацијата Planeta,
која претставува синоним за посветеност не само на компаниите туку и на универзитетското
образование и на стручната и доживотна обука.
Програмата MBA е наменета за сите професионалци, менаџери и претприемачи кои имаат
цел да се здобијат со дополнителни вештини и компетенции, кои не само што се потребни
за успешни деловни потфати туку се и клучни за сите оние кои веруваат во етички пристап
во работата. Со завршувањето на Програмата студентите се здобиваат со 60 меѓународно
признати ЕКТС-кредити и со двојна диплома.
Програмите се креирани во согласност со работните обврски на студентите, со тоа што
предавањата се одвиваат еднаш месечно за време на викендите.
Изборот на една од програмите на „РБС Белград“ е инвестиција во иднината, бидејќи на
студентите им овозможува вистинско корпоративно искуство и деловно опкружување, преку
стратешки насоки, иновативен пристап и преку висококвалитетна содржина.
Со цел подетално запознавање со програмите и со можностите што ги нуди Rome Business School Belgrade („РБС Белград“), ве покануваме да ја проследите презентацијата која ќе
се одржи на 31 мај 2022 година (вторник), во просториите на Стопанската комора на Северна
Македонија (кат 5, сала 4), со почеток во 12:00 часот.
Сите заинтересирани учесници своето присуство можат да го потврдат со пополнување
на пријавниот лист во прилог, најдоцна до 27 мај 2022 година (петок).
За подетални информации ве молиме контактирајте со лицето за контакт, м-р Сања
Николова, тел: +389/3244-091, моб: 071/230-452, електронска адреса: sanja@mchamber.mk.

27 Мај 2022, Бр. 494
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БИЗНИС ИНФО

СТОПАНСКА КОМОРА
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Ваш деловен соработник
во светот на бизнисот
Посетете:
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
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Стопанска комора на Северна Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје
тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088

