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I OS Стопанската комора на Македонија 
ПРВА комора и ПРВА институција во РМ 

со новиот стандард ISO 9001:2015

Проектот  “Создавање на услови за имплементација на ЕСКО проекти”  е финансиран 
од  Регионалната програма за енергетска ефикасност (РЕЕП), која е финансирана 
од Европската унија (ЕУ), раководена од ЕБРД во соработка со Секретаријатот на 
Енергетската заедница и има за цел да ги поддржи проектите за енергетска ефикасност 
и тоа  за улично осветлување во општините и малите дистрибутивни системи за греење. 
Истите се спроведуваат и финансираат од приватните енергетски компании (ЕСКО-
Energy Service Company), односно фирми кои ќе даваат услуги во енергетскиот сектор, 
а кој се дефинирани со новиот Закон за Енергетска ефикасност. Околу  дваесетина 
општини во Република Северна Македонија искажаа интерес за проекти во Енергетската 
ефикасност за Јавно улично осветлување, но со имплементацијата на ЕСКО проектот 
за почеток ќе бидат опфатени пет-пилот единици на локалната самоуправа: Валандово, 
Македонска Каменица, Радовиш, Василево и Чешиново – Облешево.

Општините имаат корист од ресурсите на ЕСКО компаниите, имено финансирањето 
на ЕСКО проектите, спроведувањето и гарантирањето на изведбата за целото 
времетраење на проектите е од страната на ЕСКО компаниите. Општините ги отплаќаат 

ПОГОЛЕМА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ОПШТИНИТЕ 
ПРЕКУ ПРОЕКТОТ „СОЗДАВАЊЕ УСЛОВИ ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЕСКО ПРОЕКТИ“

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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проектите од заштеди на трошоците за енергија преку месечни ануитети. По истекот 
на договорот, опремата , како и целокупната заштеда на енергија  останува целосно во 
сопственост на крајниот корисник во овој случај Општината, Истакна координаторот 
на проектот Здравко Стефановски.

Работилницата која ќе се одржи на 5 септември 2019 година во Стопанска комора 
на Македонија има за цел :

    - Презентирање на  техничката документација за Јавно улично осветлување  
изготвена од страна на првите пилот општини и тоа : Општина Василево, Македонска 
Каменица, Радовиш, Валандово и Чешиново Облешево;

    - Презентирање на основните начела на  моделот на ЕСКО Договор или т.н. ЕПС ( 
Energy Performance agreement – Договор за енергетски услуги);

    - Презентирање на Тендерската документација со соодветниот број на придружни 
Анекси;

    - ЈПП постапка за објавување на Тендерската документација од страна на 
Општините

    - Соодветни дискусии од страна на заинтересираните ЕСКО компании , Банките 
како и Општините.

Валентина Старделова од Секторот за енергетика во Министерството за економија, 
истакна дека ЕСКО компанија може да биде секоја што има експертиза за услугата што 
сака да ја даде, посебни услови и барања со закон не се дефинирани.

Перо Авакумовски

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПУБЛИКАЦИИ

За потребите на компаниите Проектот Партнерство за подобра 
бизнис регулатива изработи прирачник за постапување при 
инспекција според новиот Закон за инспекциски надзор кој е на 
сила. Во прирачникот кој е бесплатен ќе може да се информирате 
за сите новини во законот, за правата и обврските на компаниите, 
како и за процедурите кои треба да ги извршат инспекторите.

Со новиот Закон за инспекциски надзор се уредуваат основните 
начела на инспекцискиот надзор, статусот, надлежностите и 
работењето на Инспекцискиот совет, организацијата и раководењето со инспекциските 
служби, следењето, контролата и координацијата на работата на инспекциските служби, 
статусот и вработувањето на инспектор, лиценцата за инспектор, правата и обврските на 
инспектор, учинокот на инспектор, права и обврски на субјектите на инспекциски надзор 
при вршење на инспекциски надзор, постапката на вршење инспекциски надзор, посебните 
дејствија во инспекциската постапка, односите на инспекциските служби и надлежните 
органи, како и спроведувањето на законот.

Основната цел за носење на новиот Закон за инспекциски надзор е неговата едукативна 
природа. Така, Законот предвидува изрекување на алтернативни мерки пред покренувањето 
прекршочна постапка. Имено, опомената е уредено како мерка пред покренувањето 
прекршочна постапка, а друга алтернативна мерка е решението, како еден вид наредба за 
отстранување на утврдените недостатоци и неправилности во определениот рок.

Прирачникот може да го преземете бесплатно од biznisregulativa.mk на македонски јазик 
на следниот линк и на албански јазик на следниот линк.

Овој прирачник е подготвен со поддршка на американскиот народ, преку Агенцијата на 
САД за меѓународен развој (УСАИД). Мислењата изразени во овој „Прирачник за компании 
при инспекциски надзор“ им припаѓаат на авторите и не ги изразуваат ставовите на Агенцијата 
на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

Бесплатен прирачник за постапување 
при инспекција според новиот Закон 
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РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ

(„Службен весник на РМ“, бр. 83/18 и „Службен весник на РСМ“, бр.,98/19 и 124/19), 
компаниите кои имаат план за инвестирање во нов бизнис или план за проширување 
на постојниот (креирање нови работни места, вложување во технолошкиот развој и 
зголемување на профитот на компанијата, откуп на материјални средства, освојување 
нови пазари), можат да добијат финансиска поддршка за реализација на нивните 
планови, односно значајно во измените на Законот е што сега можат да аплицираат и 
фирми кои не се од производна дејност, како трговија и информатичка технологија и 
други.

Беше истакнато дека компаниите кои имаат реализирано инвестиции во 2018 
година, а со оглед дека законските рокови за склучување договори се до 15 ноември 
2019 година, се препорачува барањата за финансиска поддршка со потребната 
документација да ја достават најдоцна до 15 септември 2019 година до Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот на РСМ, за инвестициски проекти надвор 
од технолошко-индустриските развојни зони, односно до Дирекцијата за технолошки 
индустриски развојни зони за инвестициски проекти во овие зони.

Согласно Законот, државата има обврска одобрената финансиска поддршка да ја 
исплати најдоцна до 25 декември во тековната година.

Пред претставници од компании од повеќе градови - Кичево, Охрид, Струга и 
Гостивар, од Кабинетот на министерката Зорица Апостолска детално беа презентирани 
видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување  финансиска 
поддршка на инвестиции на деловните субјекти согласно овој Закон.

Дијана Лазороска Јованоска 

Деловните субјекти  од  Југозападниот и Полошкиот регион во Кичево учествуваа 
на презентацијата на мерките за поттикнување на инвестициите, технолошкиот развој 
и зголемување на конкурентноста на македонските компании уредени со Законот 
за финансиска поддршка на инвестициите, организирана од страна на Регионалната 
комора со седиште во Кичево при Стопанската комора на Македонија.

Целта е компаниите да се информираат за можностите за користење средства за 
финансирање на инвестициите за зголемување на конкурентноста на македонската 
економија согласно мерките предвидени во Законот за финансиска поддршка на 
инвестициите, со кој се уредуваат видовите, висината, условите, начинот и постапката 
за доделување финансиска поддршка.

Потпретседателот на Регионалната комора со седиште во Кичево, Алија 
Зулбеароски, посочи дека компаниите од регионот имаат потреба од поддршка 
вклучително и можностите кои ги нуди овој Закон. Претставникот на Општина Кичево, 
Дарко Белевски, ги потенцираше алатките и мерките што локалната самоуправа ги 
презема за поддршка на економскиот раст и развој.

Министерката задолжена за странски инвестиции, Зорица Апостолска, ги повика 
компаниите кои имаат реализирано инвестиции во текот на 2018 година да аплицираат 
за поврат на средства, согласно условите и критериумите предвидени во овој закон, 
претставувајќи ги измените на Законот за финансиска поддршка на инвестициите пред 
компаниите - членки на Стопанската комора на Македонија.

-Со измените на Законот го унапредуваме системот за поддршка на стопанството 
преку зголемување на опфатот на компаниите кои може да аплицираат за финансиска 
поддршка на инвестиции и преку поедноставување на административните процедури 
и критериуми за аплицирање за овие мерки.  Дополнителна мотивација кај компаниите 
правиме и со олабавувањето на условите за аплицирање, - истакна министерката 
Апостолска.

Со мерките предвидени со Законот за финансиска поддршка на инвестиции 

ВО КИЧЕВО ПРЕЗЕНТИРАНИ МЕРКИТЕ ОД 
ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА 

ИНВЕСТИЦИИТЕ

РЕГИОНАЛНИ КОМОРИ
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СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ

Стопанската комора на Македонија и Советот на странски инвеститори ќе го 
потенцираат економскиот императив за создавање родово инклузивен и одржлив 
развој и ќе дадат силна поддршка на иницијативите и најдобрите практики коишто 
ја забрзуваат вклученоста на жените во работната сила и економијата како високо 
потенцијален извор на талент што ќе доведе до економски раст. За таа цел, во соработка 
со Советот на странски инвеститори ќе се формира Фонд за поддршка на активностите 
за родова еднаквост и родово инклузивен и одржлив развој. Како почеток на наведените 
активности, Стопанската комора на Македонија ги повикува сите заинтересирани 
субјекти да земат учество на Конференцијата „Жените во индустријата“, што ќе се одржи 
на 9 и 10 октомври 2019 година во хотел „Хилтон“ - Скопје.

Одделение за информирање

Претседателот на Советот на странски инвеститори, Штефан Петер и претседателот 
на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, одржаа работна средба на која 
беа утврдени следните насоки на дејствување за наредниот период:

    1. Во насока на поефикасна реализација на иницијативите и препораките од 
„Белата книга“ на Советот на странски инвеститори за создавање подобро деловно 
опкружување и подобрување на условите за водење бизнис, во наредниот период ќе се 
интензивираат средбите со носителите на државната власт на кои ќе биде презентиран 
и динамичниот план за нивна постепена реализација. До крајот на месецов, Советот на 
странски инвеститори ќе ги презентира трите најважни приоритети произлезени од 
„Белата книга“ за кои ќе побара конкретни резултати од носителите на државната власт 
во најбрз можен рок.

    2. Во насока на поефикасно претставување и застапување на странските 
инвеститори во земјава, организирани во Советот на странски инвеститори, во тек се 
активности за сериозна правна и фактичка реорганизација на Советот и подигнување 
на нивото на персоналните и логистичките и капацитети за работа преку промени во 
правната рамка и начинот на дејствување. Сето тоа се прави во интерес на бизнисот 
и на реалните состојби во економијата кои покажуваат дека странските инвеститори 
ќе бидат главен двигател на растот на македонската економија во наредниот период.

    3. Поттикнати од модерните практики коишто странските инвеститори ги 
имплементираат во својот работен процес, менаџерскиот пристап и размислување, 
етичкото работење, ефективноста, професионалното усовршување, дигитализацијата, 
принципите на родова еднаквост и социјална инклузија на ранливите категории 
на населението во работните процеси, како и трансфер на технологија и знаење, 
Стопанската комора на Македонија во наредниот период ќе даде поддршка на ваквите 
иницијативи и преку низа самостојни и заеднички активности ќе ги промовира 
овие принципи, како значајни придобивки кои би ја подобриле конкурентноста на 
целокупната економија. 

СТРАНСКИТЕ КОМПАНИИ - 
ГЛАВЕН ДВИГАТЕЛ НА РАСТОТ НА 

МАКЕДОНСКАТА ЕКОНОМИЈА

СТРАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ



БИЗНИС ИНФО БИЗНИС ИНФО 11Петок, 6 септември 2019, Бр. 40510 Петок, 6 септември 2019, Бр. 405

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

По завршувањето на годишните одмори, во месец септември Коморскиот инвестициски 
форум продолжува со активностите за зајакнување на процесите и интензивирање на 
имплементацијата на точките зацртани во агендата за работа на КИФ. За таа цел, следната 
недела, односно на 10 и 11 септември, ќе се одржи и првиот состанок на Оперативниот тим 
на КИФ и тоа во Скопје.

На состанокот е предвидено да се разгледаат натамошните активности на шесте комори 
од Западен Балкан во насока на имплементација на проектните активности започнати со 
Германското друштво за интернационална соработка - ГИЗ.

Коморскиот инвестициски фонд во соработка со Отворениот регионален фонд за 
надворешна трговија на Германското друштво за интернационалана соработка - ГИЗ, има 
за цел да ги подобри рамковните услови за трговија во Југоисточна Европа , во согласност 
со барањата на процесот за приближување кон ЕУ. Фондот ги поддржува регионалните 
иницијативи, чија цел е подобрување на условите за слободна трговија, коишто се целосно 
усогласени со агендата на КИФ.

Потпроектот „ Зголемување на извозниот потенцијал на малите и средни претпријатија 
во регионот на 6-те земји од Западен Балкан“ , е заеднички проект помеѓу шесте комори 
од Западен Балкан и има за цел да го подобри извозниот потенцијал на малите и средните 
претпријатија од регионот особено во делот на конзервната и преработувачката индустрија.

За таа цел, во изминатиот период, од почетокот на оваа година, беше спроведена 
проценка за подготвеност за извоз на компаниите од агросекторот и преработувачкиот 
сектор , којашто имаше за цел: 1) да го анализира извозниот потенцијал на претпријатијата во 
дадениот сектор, 2) да се идентификуваат заедничките бариери во извозот и 3) да се развијат 
специфични услуги за поддршка на извозот во овој сектор и синџирот на снабдување на ЗБ6 
регионот, врз основа на побарувачката на компаниите.

По завршувањето на права фаза од Проектот, во моментот консултантите на ГИЗ во 
соработка со шесте комори од регионот работат на подготовка на детална база на податоци 

м-р Сања Николова,
стручен соработник  
во Стопанската комора на Македонија

на произведувачи и дистрибутери на производи од конзервната и преработувачката 
индустрија, којашто понатаму ќе им служи на коморите како основна алатка за потпомагање 
на компаниите од дадениот сектор за пласман на нивните производи на европскиот пазар, 
но и на пазарите од регионот.

Во насока на поддршка на Проектот и поттикнување на активностите на компаниите од 
прехранбениот и преработувачкиот сектор, во наредниот месец ГИЗ ќе објави и повик за 
апликација за бесплатно учество на одреден број селектирани компании, на претстојниот 
Саем за прехранбени производи „АНУГА“. Како една од најзначајните саемски манифестации 
за дадената индустрија, за компаниите од регионот „АНУГА“ претставува одлична можност 
за размена на контакти, know-how и запознавање со најнови „state of art” технологии во 
индустријата.

Ова е само еден мал сегмент од започнатите активности коишто до крајот на годината 
се очекува да бидат финализирани и имплементирани од страна на шесте комори членки 
на Коморскиот инвестициски форум. Дополнително КИФ продолжува со заложбите за 
спроведување на зацртаните точки од агендата, со што во наредниот период ќе следат многу 
нови проекти и активности. 

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ВО 
РАМКИТЕ НА КИФ
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Во периодот пред најавата од страна на Владата за промена во даночната политика 
и евентуално воведување прогресија кај персоналниот данок на доход (данок на личен 
доход, согласно новиот закон), се правеа анализи и се спроведоа анкети врз основа на кои 
деловната заедница предупредуваше дека позитивните ефекти од воведување прогресија 
ќе бидат помали отколку негативните ефекти кои ќе се одразат на деловното окружување 
и ќе испратат негативен сигнал кај потенцијалните инвеститори. Исто така, се укажуваше 
дека регионалното окружување не дозволува зголемување на стапките од причина што ќе 
се изгуби компаративната предност и имиџот на државата како дестинација за инвестирање 
со ниски даноци.

Деловната заедница укажуваше дека стопанството со сигурност ќе биде погодено 
од предложените промени, особено одредени сектори, како, на пример, информатичко-
комуникацискиот сектор.

Оттаму, беше и барањето реформата за прогресивно оданочување да се одложи за 
најмалку пет години, по направени широки консултации со бизнис заедницата.

Независно од укажувањата, Владата со образложение дека нејзини главни цели се еднаква 
шанса и можности за подобар живот за сите граѓани и намалување на социјалната нееднаквост, 
ценеше дека треба да пристапи кон прогресивно оданочување кај персоналниот данок на 
доход, па го предложи, а собранието го донесе Законот за данокот на личен доход („Службен 
весник на РМ“, бр. 241 од 26.12.2018 година), со кој се воведе прогресивно оданочување со 
данок на личен доход.

По донесувањето на овој закон за доходот од работа, доходот од самостојна дејност, 
доходот од авторски и сродни права и доходот од продажба на сопствени земјоделски 
производи, данокот на доход се плаќа по прогресивни стапки и тоа: за остварен доход до 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

1.080.000 денари 10%, а за доходот остварен над овој износ 108.000 денари + 18% на делот 
од доходот над 1.080.000 денари.

Иако, во јавноста фокусот беше ставен на воведување прогресивно оданочување, 
„на мала врата“, без претходна најава и сериозна дискусија со засегнатите страни покрај 
воведувањето на дополнителната стапка од 18% за претходно набројаните доходи се 
зголеми даночната стапка од 10% на единствена даночна стапка од 15% за доходот од права 
од индустриска сопственост, доходот од закуп и подзакуп, доходот од капитал, капиталните 
добивки, добивките од игри на среќа, доходот од осигурување и друг доход. Исто така, 
се предвиде оданочувањето по стапка од 15% на каматите од депозити и на капиталните 
добивки остварени од продажба на хартии од вредност да се применува од 1 јануари 2020 
година.

Временскиот период од едно полугодие е многу краток за да се ценат ефектите од 
овие политики, од аспект на тоа дали зголемените стапки влијаат на имиџот на државата кај 
потенцијалните нови инвеститори и секако, периодот е премногу кус за да се утврди дали и 
како истите придонесуваат за „можности за подобар живот за сите граѓани и намалување на 
социјалната нееднаквост“.

Она што е извесно е тоа дека по направената измена во концептот на оданочување, во 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИ

МАЛА ДИГРЕСИЈА 
ВО ВРСКА СО 

ПРОГРЕСИЈАТА
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првите шест месеци од 2019 година од данок на личен доход реализирани се 8.702 милиони 
денари, што во споредба со истиот период од претходната година претставува зголемување 
за 16,0%. Ако се анализира структурата на приходите од данокот, во зависност од тоа врз 
основа на кој доход се наплатува, ќе се утврди дека растот во првото полугодие на приходите 
од данокот на плати и други лични примања изнесува 8,4% или 427 милиони денари (во 
првото полугодие во 2019 година остварени се 5.481 милиони денари, а во првото полугодие 
во 2018 година, остварени биле 5.054 милиони денари). Најголем пораст од 65,3% бележат 
приходите од данокот на лични примања по основ на игри на среќа, за 58,4% пораснале 
приходите по основ на лични примања од имот и имотни права, приходите од данок по основ 
на лични примања од земјоделство и шумарство околу 25%, за 15,4% пораснале приходите 
по основ данок на лични примања од самостојна дејност, додека приходите по основ на 
лични примања од капитал и капиталните добивки се отприлика на исто ниво како и во 
првото полугодие лани.

Иако, растот од 8,4% на приходите на данокот на плати и други лични примања е релативно 
низок, во споредба со растот од другите видови приходи е исклучително значаен, бидејќи 
неговото учество во вкупните приходи од данок на личен доход е околу 2/3. Притоа, од јавно 
достапните податоци не може да се утврди колкав дел од растот се должи на воведувањето 
на дополнителната даночна стапка од 18%, а колкав дел од истиот е резултат на растот на 
платите (нето платите во првото полугодие од 2019 година пораснаа за 3,5% во споредба со 
истиот период од 2018 година, додека кај бруто платите е забележан раст од 4,7%).

Она што е клучно да го утврдат државните институции, а без кое ниту една анализа 
поврзана со ефектите од воведувањето на прогресивно оданочување не би била релевантна, 
е дали конкретните политики придонесоа за селење на одредени бизниси во околните 
држави, односно дали за одредени услуги кои ги даваат македонски даночни обврзници по 
зголемувањето на даночните стапки на данокот на личен доход плаќањата се вршат надвор 
од државата, во соседните држави во кои сé уште доходот се оданочува по пониски стапки.

Стопанската комора на Македонија во наредниот период ќе спроведе истражување 
помеѓу своите членки и ќе ги анализира ефектите од воведување прогресивно оданочување 
и зголемувањето на стапките на данокот на личен доход, по што ќе ја оцени потребата од 
преземање понатамошни активности за подобрување на состојбите во даночната област. 
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помала од вкупната исплатена просечна нето-плата во нашата држава и упатува на еден негативен 
тренд на вреднување на работата на наставниците, што влијае на квалитетот во работењето кај 
наставниците.

Споредено со синдикалната потрошувачка кошничка која изнесува 32.514 денари, може да се 
заклучи дека исплатената просечна нето-плата во образованието не ги задоволува минималните 
потреби за еден пристоен живот на наставничкиот кадар, а не смеат да се занемарат и потребните 
дополнителни средства за други животни потреби, негово стручно усовршување, образование на 
нивните деца, одмор и сл . Разликата помеѓу потребните финансиски средства за задоволување на 
основните животни потреби (синдикалната потрошувачка кошничка) и просечната исплатена нето 
плата во образованието изнесува 9.066,08 денари.

Доколку се направи споредба на растот на платата во образованието, од 2012 година до 2018 
година, и растот на потрошувачката кошничка се забележува дека со растот на потрошувачката 
кошничка расте и платата, но сепак, до денес, вкупната исплатена просечна нето-плата во 
образованието не ја надминала потрошувачката кошничка што може да се забележи од табелата 
подолу.

Ако се направи споредба на разликата помеѓу синдикалната минимална кошничка и исплатената 
просечна нето-плата во образованието , за истиот период, се забележува дека со текот на годините 
разликата опаѓа, но факт е дека и во 2018 година има голема разлика, која изнесува 27,88 %.

Овие податоци укажуваат дека исплатената просечна нето-плата во образованието е под 
просечната нето-исплатена плата во државата и под износот на синдикалната потрошувачката 
кошничка. Тоа влијае на мотивацијата во работењето на наставниците и се одразува на квалитетот 
во образованието, а без квалитетно образование не може да се очекува промени во општеството, 
намалување на невработеноста, раст на продуктивноста на трудот и зголемување на конкурентноста 
на нашата економија. 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Од оваа учебна година започнува реализацијата на новите образовни програми за техничкото 
стручно образование, модуларно дизајнирани, модернизирани, изработени во соработка со 
директно учество на реалниот сектор. Дизајнирани се 1000 модуларни образовни програми 
во кои 55% од предметите се стручни, додека 45% се општо образовни предмети во насока на 
струката. Програмите се базираат на резултати од учењето, реализацијата на практичната обука 
кај работодавач е во фокусот на програмите, а предвидените знаењата и стручните вештини што 
треба да ги стекнат учениците се дизајнирани според барањата и потребите на реалниот сектор, 
идентификувани на терен. Стопанската комора на Македонија е активно вклучена во процесите на 
реформата во насока на подигање на квалитетот на образованието за поголема продуктивност на 
трудот, конкурентност на економијата и намалување на неусогласеноста на понудата на вештини и 
компетенции и побарувачката на пазарот на труд. Само оспособен стручен кадар може да ја зголеми 
продуктивноста на компанијата.

Од друга страна, учебната година започнува со штрајк за покачување на платата на наставниот 
кадар, бидејќи не е доволно вреднуван за неговата работа, истиот оној кадар кој треба да ги реализира 
новите образовни програми и да ги подготви учениците кои се носители на општествените промени 
во државата за полесен трансфер од училишната кон работната средина или за продолжување на 
образованието.

И сега се јавува сомнеж дали квалитетно ќе бидат реализираат новите образовни програми 
кога имаме незадоволен наставен кадар и дали реално е вреднувана наставничката професија? 
Вреднувањето на работата и висината на платата е важна мотивација за посветено и квалитетно 
работење.

Ако се погледнат податоците од Државниот завод за статистика, висината на вкупната исплатена 
просечна нето-плата за последната 2018 година, во нашата држава изнесува 24.276 денари, додека 
висината на вкупната исплатена просечна нето-плата во образованието изнесува околу 23.448 
денари. Тоа укажува на фактот дека вкупната исплатена просечна нето-плата во образованието е 

Наташа Јаневска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија
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29.08.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ НА 

ЗАКОН ЗА ДАНОК НА МОТОРНИ ВОЗИЛА
Според Известувањето на Министерството за финансии имајќи ги предвид 

европските практики и препораките од странските експерти во оваа област данокот 
на моторните возила покрај вредноста на моторните возила ќе се ....

26.08.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА МЕДИЈАЦИЈА*
Во главата I со Наслoв Општи одредби разработени се општите одредби на 

Предлог на законот при што се дефинирани предметот на законот и подрачјето на 
примена на медијацијата во спорните односи во кои страните можат ...

27.08.2019
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА 

И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ, ОБЈАВЕНО ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 174 ОД 22 АВГУСТ 2019

Врз основа на член 30 став (3) од Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 
101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/1 ...

27.08.2019
ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ 

УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД 
СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ 
ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ 
ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ОБЈАВЕНО ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 174 
ОД 22 АВГУСТ 2019

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за 
ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 
136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за ...

НОВИ ПРОПИСИ
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САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО 
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Македонија, на 13 септември 2019 година, организира еднодневна 
работилница на тема: „Обврска и краен рок за исплата на дивиденда, распоредување на 
финансиски резултат, примена на менаџерски договори“ во насока на практична подготовка 
на трговските друштва за пресметката и начинот на исплата на дивиденда, како и нејзиниот 
даночен и сметководствен третман, а во пресрет на крајниот рок за исплата на одобрената 
дивиденда, кој рок за 2019 година истекува заклучно со 30.09.2019 година.

Дополнително, согласно законската регулатива и меѓународните сметководствени 
стандарди (МСС), даночниот обврзник има законска обврска да води деловни книги. 
Евиденцијата е од исклучителна важност доколку се земе предвид дека оданочувањето се 
темели на податоците од сметководствената документација. Во таа насока, оваа работилница 
ќе направи преглед и на законските обврски за водење на сметководство и трговски книги, 
составување годишна сметка и финансиски извештаи, распределба на добивка, покривање 
на загуба и издвојување на резерви.

Конечно, ќе се анализира и примената на менаџерските договори во македонското 
законодавство и ќе се направи осврт на нивните главни карактеристики, со особен акцент 
на утврдувањето на учеството во добивката на друштвото.

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ОБВРСКА И КРАЕН РОК ЗА ИСПЛАТА 
НА ДИВИДЕНДА, РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ПРИМЕНА НА 

МЕНАЏЕРСКИ ДОГОВОРИ

13.9.2019 година 
(петок)

10:00-16:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

БАЛКАНСКИ ПРЕТПРИЕМАЧКИ САМИТ 
- BALKAN ENTREPRENEURSHIP SUMMIT

13.09.2019 година
Хотел „Хилтон“- Скопје

Економскиот развој е клучен за нашето општество да прогресира, но и особено значаен за 
сите да имаме подобар и поквалитетен животен стандард. Балканскиот претприемачки самит, има 
за цел да обедини на едно место бизнисмени од регионот се со цел да ги поврзе во меѓусебна 
соработка која во иднина ќе отвори нови можности за сите.

За таа цел Стопанската комора на Македонија, во соработка со Creative Hub, а поддржано 
од Проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ (Е4Е@mk), Ве поканува на 
13.09.2019 година во хотел „Хилтон“, да заземете учество на Самитот на кој ќе присуствуваат над 
250 гости, истакнати бизнисмени, претприемачи, иноватори. Настанот ќе го отвори прашањето на 
успешна Балканска соработка, ќе слушнеме за инвеститорски трендови во светот, но и на Балканот, 
ќе зборуваме за трендот на “недостаток на квалитетна работна сила”, но и ќе разговараме за 
иновациите во индустриите.

Низ листа на инспиративни говорници од САД, Франција, Индија, Бугарија, Турција, но и од 
Македонија имаме за цел да ги поврземе бизнисите на првиот Балкански претприемачки самит, но 
и заедно да го претвориме во традиција. 

За кого е наменет Самитот:
Овој самит е наменет за претставници на бизнис секторот, претприемачи, кои сакаат да 

развијат соработки или пак заедно да делуваат како дел од Балканскиот бизнис сектор.

Преку искусни говорници од различни индустрии гостите ќе имаат можност да слушнат за 
инвестициски трендови, трендови во дигиталниот маркетинг, искуства на едни од најуспешните 
балкански бизнисмени, луѓе кои развиваат технологии на иднината и иновативни решенија во 
индустриите.  

Контакт лице:
Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Овој семинар е наменет за претставници од бизнис заедницата, владиниот и невладиниот 
сектор, маркетинг професионалци, претприемачи и проект менаџери кои се вклучени во процесите 
на корпоративни и маркетинг комуникации, односи со јавност и управување со социјални мрежи. 
На еднодневниот семинар учесниците ќе добијат подлабоко и темелно разбирање за важноста, 
вредноста и функционалноста на современиот односи со јавност во интеграција со социјалните 
мрежи, алатките на односите со јавност, механизмите и медиумите, како и моделите за успешни 
комуникации со таргетираната публика. Учесниците ќе спознаат функционални модели за 
дигиталниот ПР, креирање содржина и атрактивен наслов, визуализација на приказните, брифирање 
и пристапување кон новинари, развој на стратегија и временско усогласување на медиа планот 
со социјалните мрежи. Воедно, учесниците ќе добијат темплејти за маркетинг планирање, медиа 
планирање и пристап до сознанија за оптимално комбинирање на традиционални и дигитални 
медиуми, сето тоа преку применливи групни и индивидуални вежби.

 
Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Насловот како скратен текст: Како до совршен ПР наслов?
- Кога креираме вест преку соопштение до медиуми, а кога преку интервју?
- Како перцепира вести современата публика од аспект на време, атрактивност, разбирање?
- Кои се алатки на современите односи со јавност?
- Како се креира вест од информација?
- Како градиме однос со медиумите и новинарите?
- Медиуми: традиционални и дигитални. Како да ги комбинираме?
- Како се креира содржината?
- Како се расажуваат визуелни приказни?
- Како да комуницираме денес со намалено внимание од публиката?
- Како да таргетираме различни генерации на купувачи?
- Кризен ПР. 

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ ПРЕКУ 
ДИГИТАЛНИ МЕДИУМИ – КРЕИРАЊЕ 
ВЕСТИ СО БРЗИНА И АКТУЕЛНОСТ

16.9.2019 година 
(понеделник)

10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ПРАКТИКАНТСТВО НИЗ 
ПРИЗМАТА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА 

ПРАКТИКАНТОТ И РАБОТОДАВАЧОТ

17.09.2019 година
9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Стопанската комора на Македонија, на 17 септември 2019 година, организира еднодневен 
семинар на тема: „Новиот закон за практикантство низ призмата на правата и обврските на 
практикантот и работодавачот и анализа и преглед на законот за работните односи од аспект на 
склучување на договорите за вработување и постпката за откажување на договорите за вработување“.

Примарна цел на семинарот е да се запознаат посетителите со сите актуелни одредби кои 
ги предвидува новиот Закон за практикантство („Службен весник на РСМ“ бр.98/19), а особено 
како точно е регулирана практикантската работа, колку таа може да трае и како се врши нејзина 
евиденција, како и каков надоместок треба да се предвиди за практикантите. Особено внимание 
ќе се посвети на важноста од составување добар договор во насока на максимална заштита на 
засегнатите страни. Ќе се направи осврт и на прекршочните одредби од законот поради подобро 
разбирање на обврските на работодавачите.

Дополнително, ќе се анализира и Законот за работни односи од аспект на неговите одредби 
за склучување на договорите за вработување, формата и содржината, условите за склучување, 
измените на договорот, престанување на важење на договорот за вработување и откажување на 
договорот за вработување.

Во рамките на семинарот ќе бидат опфатени сите специфични аспекти поврзани со темата 
и воедно, ќе се направи обид за практично расчистување на одредени дилеми кои се јавуваат во 
праксата, поврзани со предметната проблематика.  

Контакт лице:
Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Овој семинар пред се`, има за цел да го опфати работењето со благајната/ касата. Секој 
учесник ќе се сретне со документи кои го потенцираат сегментот од благајничкото работење на една 
компанија. Ова, од друга страна, ќе не` донесе до правилната примена на законската и даночната 
регулатива која го уредува готовинското денарско, девизно, благајничко работење и работењето со 
дневниот промет (малопродажбата).

На еднодневниот семинар ќе им се овозможи на присутните правилно да ја применуваат 
благајничката работа во делот на препознавање и откривање на евентуални лажни пари и бенефитот 
од користење на апоенски состав на парите.

Семинарот е наменет за секој кој сака да се здобие со подлабоко разбирање од областа на 
благајничкото работење - благајници во компании, сопственици на компании кои имаат благајничко 
работење, но и секој кој е во контакт со ефективни наши и странски пари.

Прашања кои ќе бидат одговорени за време на семинарот:
- Која е сметководствената разлика помеѓу денарската и девизната благајна и како истите 

функционираат?
- Кои се задолжителни благајнички обрасци за евиденција на влезот и излезот на парите?
- Што значи купување девизи на девизен пазар – откуп и подигање девизи за службен пат?
- Која е разликата помеѓу трошковна и уплатна благајна?
- Како да се заштитиме од евентуалните лажни пари?
- Како да ги препознаеме евентуалните лажни пари?
- Кои се заштитните елементи на книжните пари?
- Колку помага користењето на апоенскиот состав на парите во точноста на парите во каса?
- Што е Одлука за касов максимум и кој треба да ја има?
- Како да го изготвиме Правилникот за благајничко работење?

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

БЛАГАЈНИЧКО ДЕНАРСКО И 
ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

19.9.2019 година
10:00 – 15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF 
DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА 

АЛАТКИТЕ ЗА ЕДНА МИНУТА

20.9.2019 година (петок)
9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

    Стопанската комора на Македонија, на 20 септември 2019 година, организира еднодневен 
семинар на тема: SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА 
АЛАТКИТЕ ЗА ЕДНА МИНУТА.

SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIES) МЕТОДОЛОГИЈА – ПРОМЕНА НА АЛАТКИТЕ ЗА 
ЕДНА МИНУТА е една од LEAN методите која драстично го намалува времето кое е потребно да се 
заврши промена на алатот како дел од машината. Во пракса под терминот „замена на алатот“ не се 
подразбира само замена на алатот како дел од машината, туку севкупното време кое ќе се потроши 
од моментот на завршување на производот А на една машина и отпочнувањето на производство 
на друг производ Б на истата машина. Ова време кое ќе се се потроши терминолошки се нарекува 
Changeover-Време на промена, во кое спаѓаат и сите подесувања на машината за производство на 
производот Б.

Суштината од примената на SMED методологијата е да го намалиме драстично времето за 
промена на алатот како дел од машината. Во пракса се покажало дека ако процесот за замена на 
алатот од машината не е детално анализиран, постои можност за замена на истиот да се смали 
времето на замена и до 80%. Постојат екстремни примери каде замената на алатот на големи преси 
која траела еден ден (и за тоа време пресата била нефункционална), се смалило на 30 минити. Секој 
чекор за замена на алатот детално се анализира како би се видело дали може да биде елиминиран, 
временски преместен и да се работи на истиот додека и машината работи), воедно да биде 
поедноставен и автоматизиран.

Клучната активност на SMED-методологијата е да се дефинираат интерните елементи 
(активностите за промена кои се извршуваат додека машината стои) и екстерните елементи 
(активности на промена кои се извршуваат додека машината работи), а потоа префрлување на 
интерните елементи во екстерни, како би се скратило времето на стоење на машината додека трае 
промената на алатот.

Творец на SMED-методологијата е Шингео Шинго, кој воедно е творец на TPS- Toyota Pro-
duction System кој успеал со првата примена на SMED-методологија, замената на алат како дел од 
пресата во Тојота да го смали од 4 часа на 3 минути.

Контакт лице:
Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Со Законот за архивски материјал, се доуредуваат определени прашања кои се однесуваат 
на канцелариското работење, движењето на документите во институцијата, архивското работење, 
скенирање на документите директно во деловодникот, како и распределувањето на документите по 
вработени во институциите.
 Целта на обуката е да се разработат темите кои се однесуваат на:
 • Деловен асистент - Одговорности и овластувања и клучни функции;
 • Комуникациски вештини на деловниот асистент;
 • Управување (чување и складирање) на документацијата во својата канцеларија и во 
канцеларијата на врвното раководство;
 • Креирање дописи за потребите на компанијата пред проверката од врвното  раководство.

 Протокот на документи претставува една од клучните теми на овој семинар, во функција 
на реализација на вертикална и хоризонтална комуникација (интерно во компанијата), како и во 
рамките на реализацијата на главните процеси за реализација на производот/услугата, начинот на 
креирање на интерактивни планови за распределување и нивелација на ресурси, како и потребните 
вештини и техники во деловната администрација.
 Усогласеноста помеѓу рачното водење на деловодникот и е-деловодник, како и водење на 
останатата пропратна документација по однос на канцелариското и архивско работење е согласно 
Упатството за начинот на одбележување на документите со рокови на нивно чување, водењето на 
попис на документи, начинот на нивно водење и во кои случаи се применува водењето на интерна 
доставна книга и сите останати помошни книги.

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Контакт лице:
Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ДЕЛОВНИ АСИСТЕНТИ 
(АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО 

РАБОТЕЊЕ) 

23 - 24.9.2019 година 
(понеделник-вторник)

9:30 – 15:30 часот
Стопанска комора на 
Македонија, сала 3 на 

3-ти кат 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРОДАЖНИ МРЕЖИ ВО 
ОСИГУРИТЕЛНИ И ФИНАНСИСКИ 

ИНСТИТУЦИИ

25.9.2019 година (среда)
10:00 – 15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4 на 5-ти 

кат

Анализите на пазарот на труд на ниво на ЕУ покажуваат дека до 2020 година петте 
најбарани професии се во областите: образование, трговија, здравје, финансии и осигурување. 
Банкарството, осигурувањето и општо финансискиот сектор се карактеризираат со 
турбулентност како последица на неодамнешната глобална криза, но од друга страна овие 
сектори нудат најширока палета на производи и услуги на пазарот. Глобализацијата ни 
овозможи пристап до голем број информации притоа затрупувајќи не со низа потребни и 
непотребни податоци. Просечен корисник поради големата количина на податоци тешко 
може да определи кои податоци ќе му бидат корисни, а уште поважно, кои извори се 
најрелевантни.

           Иднината припаѓа на осигурителните компании кои свесно ќе ја градат својата 
продажна мрежа. Преку едукација и градење на сопствена продажна мрежа компанијата ќе 
биде подготвена за промени, независно од брокерите и агентите. Во текот на изминатите 
години во осигурувањето важеше подеднаква примена на теоријата и праксата. За успех 
во продажбата потребни се најсовремени пристапи, стратегии и продажни техники при 
соочување со проблеми од типот на: 

• секогаш е тешко да се дојде до купувачот;
• тешко е да се добие и задржи вниманието на купувачот;
• конкуренцијата е секогаш силна;

Целта на обуката е пред се` на учесниците вработени во осигурителните компаниии 
и финасиските институции (банки, штедилници, брокерски куќи и сл.) да им се пружи 
дополнителна мотивација и да им се дадат нови идеи за раст на нивните продажните 
резултати. После оваа обука учесниците ќе стекнат со најнови вештини за преговарање 
и продажба, ќе го осознаат полесниот пат до нови клиенти, ќе научат како да ги зајакнат 
односите со постоечките клиенти, лесно да ги постигнат планираните цели, да ја зголемат 
самодовербата при комуникација со потенцијалните клиенти и ефикасно да ги решаваат 
евентуалните конфликти или рекламации.

Контакт лице:
Елизабета Андриевска-Ефтимова
Телефон: ++ 389 2 3244074
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Beti@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015 

Контакт лице:
Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015
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СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стопанската комора на Австрија заедно со Трговското одделение при Амбасадата на 
Република Австрија во Република Македонија и Стопанската комора на Македонија,  и оваа 
година организираат деловни средби меѓу австриски фирми-производители на прехранбени 
производи и интернационални увозници на прехранбени производи од целиот свет.

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“ е настан со најголема посетеност и 14-годишна 
традиција, на којшто присуствуваат компании од целиот свет.

За таа цел, Ве покануваме на овој настан, со цел да реализирате соработка со австриските 
производители и со останатите учесници на деловните средби.

Настанот ќе се одржи на 1.10.2019 година (вторник), во Стопанската комора на Австрија 
во Виена.

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD“ нуди можност за компаниите увозници на прехранбени 
производи, храна и пијалаци од Македонија и од светот со цел 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 
трговија на големо и мало со храна и пијалаци од целиот свет.

Исто така Ве информираме дека дололку сакате да учествувате на овој настан како и 
на B2B средбите, задолжително треба да се регистрирате на следниот линк: https://food2019.
b2match.io, каде можете да ги видите сите фирми кои се пријавени досега, да ја видите 
програмата и сите останати релевантни информации во врска со настанот.

Рокот на пријавување е до 31.08.2019 година.

Контакт лице:
Ирена Мојсовска
Стопанска комора на Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244 009
E-адреса: irena@mchamber.mk
http://www.mchamber.mk

„MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2019“

1 октомври 2019 
година

Стопанска комора на 
Австрија, Виена

https://food2019.
b2match.io

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

II. СВЕТСКИ КОНГРЕС 
НА ПРЕТПРИЕМАЧИ 

11.10.2019 година
 9:30-15:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

Почитувани претприемачи, работодавачи, економисти, претседатели на управни одбори, 
менаџери; претставници на државни институции, локални и регионални заедници; претставници на 
академската заедница, синдикати, развојни агенции, невладин сектор и медиуми! Ве повикуваме да 
учествувате на II . Светски конгрес на претприемачи во Северна Македонија – во Скопје, од 16. до 
19. X 2019. година.

Идеите и акциите на претприемачот претставуваат темелен генератор на секој економски 
развој, при што несебично и визионерски се создава рамка за севкупен општествен напредок 
и социјална стабилност. Претприемништвото е единствен познат пат за развој и просперитет. 
Неговиот дух го створил сè тоа што во овој свет го знаеме како добро и напредно. На раскрсницата 
меѓу световите и културите, во моментите на двојба и запрашаност како понатаму, секогаш треба да 
се потсетиме што е тоа што до сега вредело, која била заложбата за напредок? Претприемништво, 
претприемачки дух и лична иницијатива, постојаната посветеност кон работата и профитот, го 
создадоа нашето општество и цивилизација, овозможувајќи работа, прифаќање и интегритет за 
секој. Секогаш одново мораме да ја истакнеме важноста на ова, постојано да објаснуваме и да 
потсетуваме дека претприемништвото е единствената позната иднина.

Глобалните проблеми на денешницата: војни, сиромаштија,тероризам, загрозување на 
планетата, и залагање за рамномерен, рамноправен, одржлив и урамнотежен развој, се темелен 
лајтмотив за организирање на Светскиот конгрес на претприемачи. Сакаме, меѓу другото, да ја 
дефинираме важноста и улогата на претприемачот во давањето на допринос во решавањето на 
овие глобални проблеми на човештвото.

Светскиот конгрес на претприемачи нема намера да го прмени светот, но има намера и 
потреба да допринесе во менување на светот – на подобро! Светскиот конгрес на претприемачи 
сака да ја потикне заедницата на добри дела! Дозволете и вашата компанија / институција да биде 
дел од овој процес.

Општата цел на Светскиот конгрес на претприемачи е: промовирање на значењето, целта и 
културата на претприемништвото. Организаторите очекуваат дека на вториот СКП, во прекрасната 
Северна Македонија, ќе учествуваат 800+ учесници од 20+ земји. Главен покровител на Светскиот 
конгрес на претприемачи, покрај Владата на Република Северна Македонија, се владите и 
министерствата за економија/претприемништво како и национални деловни асоцијации и научни 
институции на земјите учесници на Конгресот. Поддршка на Конгресот се очекува и од ЕУ/Европска 
комисија и значајни глобални институции: Обединетите нации, Меѓународниот монетарен фонд, 
Светската банка, Европската банка за обнова и развој... 

Ве замолуваме, за сите потреби, контактирајте нè преку е-адресата: poduzetnistvo@promo-
perspektive.com
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Стопанската комора на Македонија, преку ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи, ве покануваат 
да учествувате на Меѓународните деловни средби „Match4Industry“, што ќе се одржат на 6-7 ноември 2019 
година, во  САНТЕК саемот за индустрија и технологија, во Кочаели, Турција.

„Match4Industry“ е дел од “Doing Business Onsite”, единствен концепт на вмрежување на заинтересирани 
клиенти за директни средби во компаниите на водечките автомобилски компании, нудејќи им на учесниците 
можност од прва рака да го набљудуваат деловното опкружување на Кочаели.

 
Учесниците на „Match4Industry“, ќе имаат можност, да се запознаат со најновите технологии и идни 

трендови во следниве области:

- набавка на автомобили,
- метал и машини,
- пластика и гума,
- тир,
- хемиски производи за автомобили (бои, лакови и производи за нега),
- градежни и градежни материјали,
- енергија,
- животна средина,
- електроника,
- информациски и комуникациски технологии.

Како услуги вклучени се:
- локални трансфери до местото на одржување на состаноците,
- превод ( од англиски на турски и обратно),
- ручеци, освежување и вечера за добредојде,
- сместување.

Трошоците за сместување (3 ноќевања во хотел со 5 ѕвезди), ќе бидат покриени од страна на турското 
Министерство за трговија на само еден учесник од компанија. Учесниците своите барања ги поднесуваат до 
Стопанската комора на Македонија и до турскиот комерцијален аташе во нашата земја. 

 Во прилог се програмата и дополнителни информации за настанот, а следниот линк ве води директно 
на веб-страната на настанот каде можете електронски да се регистрирате: https://m4i2019.b2match.io/, 
најдоцна до 25.10.2019 година.

Меѓународни деловни средби „Match4Indus-
try“ 6-7 ноември 2019 година, Кочаели, Турција

12.7.2018 година (петок)
10:00-16:00 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 1 на 5-ти 

кат

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

ISO
9001
Quality 
Management

bsi.

FS 549642

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА БОНИТЕТ

Нарачајте

за унапредување
и заштита

на Вашиот бизнис!
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Потекло на понудата: Грција
Валидност на понудата: 07.08.2019
TSIRONIS WOODEN TOYS & LOGISTICS

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
ДОО КТ Украина 1999

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 05.08.2019
Арјес Украина ДДО 2013

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 24.05.2019
Малешевска аронија

Потекло на понудата: Турција
Валидност на понудата: 18.07.2019

Декоративни и структурни бои за слики 
од марката АРТЕГО ЕКСЕЛАНС

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
- Заеднички инвестициски проект на 
локалната самоуправа на Керзон и ЈП 
„Компанијата Мастер Фиш“

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 

15.07.2019
Кондиторски производи „СВИТ 
АРТЕ“ (шеќерни колачи и бисквити 
од путер)

Потекло на понудата: Украина
Валидност на понудата: 15.07.2019
Производител на метални мрежи и 
огради

Потекло на понудата: Македонија
Валидност на понудата: 23.10.2019
АКТИВА ИНЖЕНЕРИНГ e компанија од 
градежната и металната индустрија и 
опфаќа се на едно место: проектирање, 
изведба, надзор и ревизија на градби од 
прва категорија.

ПОНУДА - ПОБАРУВАЧКА

Контакт: Белинда Миновска
Тел: +389 2 3244-036
belinda@mchamber.mk

ISO  9001:2015
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Основана 1922

Founded 1922
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA

Excellent
 Small & Medium Enterprises

M
A

C E D O N
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C E D O N

I A

Веб-сертификат
EXCELLENT SME

Стопанска комора на Македонија
Excellent SME Македонија
„Димитрие Чуповски“ 13
1000 Скопје
Република Македонија

Контакт: Валентина Цветковска
T:  (02) 3244063, (02) 15015
Ф: (02) 3244071
E: excellent-sme@mchamber.mk
W:excellent-sme.mchamber.mk
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

Посетете не’ на веб-порталот:
www.mchamber.mk

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА ISO  9001:2015

 

T

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

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

1922 - 2019

97
godini


