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БИЗНИС ИНФО
„СТОПАНСКАТА КОМОРА СОЗДАВА ПОСЕБЕН
ИДЕНТИТЕТ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И
УСЛУГИ“
Денеска (11.7.2022 г.), на само неколку дена
пред одбележувањето на 100 години коморско
организирање во нашата држава , на пресконференција Стопанската комора на Северна
Македонија ги претстави сертификатните марки
„Македонски екстра квалитет“ и „Традиционален
македонски квалитет“, кои се воспоставуваат како
одговор на барањата на нашите компании.
„Комората со особено внимание и во континуитет
ги следи потребите на компаниите. Тргнувајќи од
нивните барања и потреби, а имајќи ја предвид
улогата на Стопанската комора, но и улогите на
сите комори во светот, кои се широко почитувани
институции и кои се прифатени од сите чинители во една национална економија, во
градењето на економските политики на една национална економија со нивните иницијативи
и ставови, со експертизата, мислењата и со потврдите, издавањето на сертификатните
марки за македонските производи или услуги има особено значење и силно ќе влијае врз
нивната препознатливост и додадена вредност на пазарите“, истакна потпретседателката
м-р Анета Трајковска.
„Воспоставувајќи ги овие сертификати,Стопанската комора на Северна Македонија, како
куќата на бизнисот , стара еден век, е во функција на својата задача, на целите и на визијата
и им дава директна поддршка на производителите на домашни производи и услуги, со што
гарантира домашно потекло и квалитет , но и го поттикнува унапредувањето на домашното
производство и на домашната економија како на наш ДОМ , создавајќи посебен идентитет
за македонските производи и услуги на странските пазари, но и на домашниот пазар“ ,
истакна м-р Трајковска, потпретседател во Стопанската комора.
„Целта на Стопанската комора на Северна Македонија со воспоставувањето на овие
сертификатни марки е поддршка во промоцијата на македонските производи и услуги,
во промоцијата на македонските компании и поддршка во унапредувањето на нивната
конкурентност и зголемена профитабилност; промоција на Република Северна Македонија
во странство, но и поттикнување и поддржување на развојот на домашното производство,
унапредување на квалитетот, креативноста, иновативноста итн. Во постапката на издавање
на сертификатните марки се користат т ранспарентни критериуми и критериуми поставени
на експертска основа за доделување на правото за користење, а постојат утврдени правила
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и процедури за доделување. Во процесот на проверка се вклучени експерти од различни
области за утврдување на потеклото, квалитетот, за дизајнот, маркетингот, за почитување и
за воспоставување потребни стандарди итн.“, образложи потпретседателката на Комората,
г-ѓа Трајковска.
Сертификатната марка е наменета исклучиво за производот или за услугата за која е дадено
правото на користење и се користи преку аплицирање на амбалажата, преку поставување
на веб-страницата на која се рекламира производот/услугата и преку др. промотивни
и комерцијални материјали. Таа вклучува и дигитален QR-код, преку кој се проверува
веродостојноста директно на веб-страницата на Стопанската комора на Северна Македонија,
како издавач, а преку посебен линк кој води до каталогот на производи на „ГС1 Македонија“,
како издавач на глобален број на трговската единица, бар кодот, може да се проверат и
карактеристиките на производот.
Производот или услугата мора да има висок квалитет и да е произведен во Република
Северна Македонија, создаден со доминантно учество на македонски труд и со материјали
од најмалку 60 %. Производот, односно услугата треба да се карактеризира со добра
функционалност, употребливост, современ дизајн и со издржливост; да биде изработен
од материјали со екстра квалитет, при што ќе биде обезбедна примена на еколошките
стандарди, а на пазарот да е најмалку една година.
Г-ѓа Трајковска истакна дека Комората останува на висина на својата задача во реализацијата
на поставените стратешки цели и продолжува со своите активности. „Будно ќе ги следиме
потребите на компаниите во функција на подобро утре за сите нас, бидејќи компаниите се
единствените кои создаваат додадена вредност за една економија!“
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Одржана работилница на тема:„Воведување на статусот овластен
економски оператор врз основа на меѓународни стандарди и
придобивки за имателите на одобрение“

Поради огромен интерес и навремена подготвеност за секогаш актуелните теми поврзани со
Царинското работење, во Стопанската комора на Северна Македонија, на 12.07.2022 година,
се одржа еднодневна работилница на тема: „Воведување на статусот овластен економски
оператор врз основа на меѓународни стандарди и придобивки за имателите на одобрение“ со
цел економските оператори да се запознаат со статусот овластен економски оператор, неговото
значење во меѓународната трговија и начинот и постапката како да се дојде до него, а се со цел
да се користат поволностите од страна на имателите на одобрение.
Во текот на работилницата беа објаснети сите аспекти околу дефинирање на поимот овластен
економски оператор, законските основи, можностите и начинот за поднесување на барање
и добивањето на одобрение. Истовремено учесниците добија практични совети во врска со
начинот на подготовка на економскиот оператор за поднесување на барањето, но и начинот
на следење на одобрението и континуирано исполнување на истите. Исто така беа објаснети
поволностите пропишани со законските прописи и начинот и постапките за нивно остварување.
Посебно внимание беше посветено и на взаемното признавање на одобренијата за овластен
економски оператор и неговото значење за економијата на Република Северна Македонија.
Предавачи на семинарот беа Гордана Динеска, Царинската управа на Република Северна
Македонија и Билјана Гаџовска, самостоен советник во Одделение за царински и даночни постапки
во Сектор за царински систем во Царинската управа на Република Северна Македонија.
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СОБРАНИЕТО НА КОМОРАТА, КАКО НАЈВИСОК ОРГАН, ЈА УСВОИ ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА
ОПШТЕСТВЕН КОНСЕНЗУС ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ, ПОЛИТИКИ И МЕРКИ
Собранието на Стопанската комора на Северна Македонија, на седницата одржана на 14.7.2022
година ( на денот кога во 1922 година е формирана првата коморска организација на нашата
територија ), како највисок орган на Комората, ценејќи ги севкупниот амбиент создаден на
меѓународен план, тешките регионални проблеми и слабостите во сопствената земја, и во
контекст на постојаните кризи од 2008 година наваму, ја усвои ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ОПШТЕСТВЕН
КОНСЕНЗУС ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ, ПОЛИТИКИ И МЕРКИ.
На прес-конференцијата по повод свеченоста за одбележување 100 години коморско работење,
претседателот Бранко Азески, во присуство на раководниот тим и на дел од експертскиот тим на
Стручната служба на Комората, пред медиумите ја образложи Декларацијата (тонски Декларација),
која, доколку ја прифатат политичките партии, ќе им биде понудена за потпишување на сите други
добронамерни субјекти кои сакаат напредок на нашата држава и спречување на одливот на млади
луѓе од земјава. Притоа Азески ги информираше медиумите за следново:
ð Зошто декларација во овој момент?
- Како комора цениме дека е ова критичен момент на мултикризната ситуација во која се наоѓаме,
а таа е политичка, енергетска, здравствена и финансиска.
- Компаниите се наоѓаат во исклучително тешка ситуација, како домашните така и странските
компании кои се организирани во рамките на Стопанската комора.
- СКСМ е водечка бизнис-организација со огромен потенцијал и сметаме дека нејзиниот глас
изразен преку Декларацијата треба да се слушне и да се почитува, затоа што во него е содржано
мислењето на илјадници компании и на илјадници водечки кадри во државава и создава најголема
вредност во општеството.
ð За моменталната ситуација претседателот на Комората вели дека од осамостојувањето на земјата
наваму македонската економија оствари разочарувачки бавен раст.
Ø Од 1993 до 2021 г. просечно годишно реалниот раст на БДП изнесува само 1,7 %, што не овозможи
позначително стеснување на јазот во однос на просекот на Европската Унија. Јавниот долг се
зголеми од 23 % во 2008 година на 54,9 % во март 2022 година, со тоа речиси достигнувајќи го
плафонот на својата одржливост, па земјата се соочува со ризикот да стане презадолжена доколку
продолжи трендот на задолжување.
Ø Македонија не успеа да го реформира својот образовен систем и не произведува кадар со
знаења и со вештини што ги бараат пазарот и новото време.
Ø Во текот на три децении Македонија не успеа да го заокружи квалитетно инфраструктурното
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поврзување, ниту во земјава ниту со соседните земји.
Ø Поради отсуство на постојан пристап земјата остана високо зависна од увоз на енергенси, а со
тоа и подложна на силни ценовни удари, без обезбедена алтернатива.
ð „Комората“, вели Азески, „врз основа на оцената изнесена во претходниот став, смета дека е
можно да се доведе во прашање функционирањето на државата“.

Неповолните состојби во економијата во најголем дел се должат на нефункционирањето на
правната држава, непочитувањето на пазарните вредности, севкупната политизација на секоја
пора од општеството и на доминацијата на интересот на политичките партии над државниот
интерес. Затоа бизнисот бара враќање од партиска кон државна агенда (да запрат фиктивните
вработувања во јавниот сектор, да се стави стручниот кадар пред партиските вработувања, да
се ревидира потребата од постоење 1322 државни институции со армија од партиски вработени
итн.).
ð За таа цел, за бизнисот да функционира како што треба и за да ја остварува својата функција,
потребно е :
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1. Единствен пат – евроатлантски интеграции
2. Без оглед на исходот од преговорите со ЕУ, да се донесе заеднички акциски план за формирање
работни тимови за преговори
3. Да се работи на обезбедување:
- институционална држава;
- правна држава;
- пазарно ориентирани услови;
- почитување на човековите права и слободи.

СКСМ се одлучи на ваков потег ценејќи дека мултиплицирањето на повеќе проблеми во тесен
временски период може да го загрози опстојувањето на бизнисите, а со тоа и на Република
Северна Македонија.
На прес-конференцијата на медиумите им беа поделени и примероци од МОНОГРАФИЈАТА за
лицата и за настаните од македонскиот бизнис кои ги одбележаа последните 25 години од 100-те
години коморско работење.
Азески информираше и дека средствата првично планирани за прослава по повод 100-годишнината
во износ од 6 милиони денари ќе бидат уплатени на сметката на Фондот наменет за финансиска
поддршка на процесите за дигитализација во компаниите при Комората , во кои учествуваат и
Владата на Република Северна Македонија и Швајцарската интеркооперација „Хелветас“, по што
ќе се даде пример и за приоритетите на нашето дејствување во наредниот период. Градејќи го
коцепт на “Интелегентно претпријатие” (Intelligent Enterprise) Стопанската комора на Северна
Македонија, Владата на Република Северна Македонија и Хелветас Швајцарска Интеркооперација,
Подружница во Скопје преку заеднички учество во Фондот наменет за финасиска поддршка
на процесите за дигитализација во компании даваат свој активен придонес, со кој влијаат
на продуктивноста, конкурентноста, на зголемување на ефикасноста, на вработувањата и
ефективноста во бизнисот. Извојувајќи сопствени средства во реализација на еден од врвните
приоритети ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА, Стопанската комора на Северна Македонија како “Kуќа на
бизнисот”, денес веќе стара еден век, е во функција на својата задача, на целите и на визијата.
Градејќи го концептот “Комора на иднината” дава активна поддршка и на дело покажува дека
работи во интерес на своите членки, помагајќи им во зголемувањето на нивната конкурентност.

На денот на одбележувањето на 100-годишнината ги повикуваме сите комори да продолжиме да
го славиме 14 јули како заеднички празник на сите наши комори, поточно на оние што сакаат да
учествуваат во тие прослави. Со тоа даваме позитивен пример за тоа како треба да се однесуваме
во иднина.
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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

15 Јули 2022, Бр. 500

БИЗНИС ИНФО

12

Конференција
26.07.2022 28.07.2022

ХИБРИДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
И ДЕЛОВНИ СРЕДБИ „CONNECTO 2022“

Стопанската комора на Северна Македонија во соработка со ИНТЕРА-Технолошки парк,
Мостар, БиХ и во рамки на ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, Ве поканува да земете
учество на претстојната конференција и деловни средби на тема: CONNECTO 2022 што ќе
одржат во периодот од 26-28 јули 2022 година во Интера-Технолошки парк, Мостар, БиХ.
Настанот претставува одлична можност да се воспостават контакти со партнери, клиенти
и добавувачи од Босна и Херцеговина, регионот на Западен Балкан и од светски рамки.
Настанот е наменет за услужните дејости од следните сектори:
•
Дигитализација;
•
ИКТ и телекомуникации;
•
Производи и полупроизводи од метал, дрво и пластика;
•
Инженерски, дизајн и консултантски услуги;
•
Градежна индустрија;
•
Индустриски и градежни алатки и машини;
•
Винарство, земјоделство и храна и
•
Туризам, спорт и рекреација.
Учеството на настанот е бесплатно. Целата програма ќе биде подеднакво видлива и
достапна за посетителите на локацијата и за оние кои учествуваат онлајн. Настанот ќе се одржи
во просториите на Технолошкиот парк ИНТЕРА како и на онлајн веб платформата. Официјални
јазици ќе бидат на англиски, босански, хрватски и српски јазик.
Регистрацијата е отворена до 25 јули 2022 година на следниот линк: https://connecto.ba/
signup.

БИЗНИС ИНФО
Настан
12.10.2022
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„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD AND BEVERAGES 2022“
БИЗНИС-СРЕДБА НА АВСТРИСКИ ФИРМИ

Стопанската комора на Австрија, во соработка со Трговското одделение при
Амбасадата на Република Австрија во Северна Македонија и со Стопанската комора на
Северна Македонија, организира деловни средби меѓу австриски фирми производители на
прехранбени производи и интернационални увозници на прехранбени производи.
MARKETPLACE AUSTRIA FOOD AND BEVERAGES претставува настан со 17-годишна
традиција и со најголема посетеност, на кој присуствуваат компании производители на храна,
како и трговци на мало и на големо од целиот свет.
Настанот претставува ексклузивна можност купувачите на храна и на пијалаци да се
сретнат со добавувачи и со производители во Виена и да го доловат вкусот на Австрија. Целта
е да ја зголемат својата мрежа на контакти, да пробаат нови производи, да запознаат нови
добавувачи, да разменат нови идеи и да остварат деловна соработка со познати компании и
експерти за производство и за трговија на големо и на мало со храна и со пијалаци од целиот
свет.
Настанот ќе се одржи на 12.10.2022 година (среда) во Стопанската комора на Австрија
во Виена.
Ве информираме дека доколку сакате да учествувате на овој настан, како и на B2Bсредбите, задолжително треба да се регистрирате на следниот линк: https://food2022.b2match.
io/signup, каде што можете да ги видите сите компании кои се пријавени досега, да ја видите
програмата и сите други релевантни информации во врска со настанот. Поради ситуацијата
со COVID 19 купувачите, исто така, можат да учествуваат виртуелно, со што при регистрацијата
тие мора да изберат меѓу „дискусии на самото место“ или „дискусии преку интернет“.
Рокот за пријавување е до 30.9.2022 година.
За компаниите кои ќе се пријават и кои ќе обезбедат учество на деловните (Б2Б) средби
со австриските компании ќе бидат обезбедени:
- две бесплатни хотелски ноќевања со појадок,
доколку се исполнат следните услови:
• компанијата учествува за првпат на пазарот или има учествувано последен пат пред
5 години (2017) и има најмалку 5 резервации за состаноци со австриски компании;
• компанијата учествувала на локалниот пазар во Виена во последните 5 години и има
најмалку 5 резервирани состаноци;
• да достават портфолио со фотографии од производ како доказ дека компанијата е
присутна на австрискиот пазар (супермаркет, хотел или ресторан) во последните 5 години.
Трошоците за превозот Скопје – Виена – Скопје се на товар на самите компании.
15 Јули 2022, Бр. 500
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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

100
Стопанска комора на Северна Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје
тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088

