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„Баумер“ е една од водечките компании за изработка на сензори и сензорски 
решенија за автоматизација на процеси. Фабриката во Бунарџик е нивен 39-ти 

капацитет во дваесеттата држава со нивни инвестиции. 

 „БАУМЕР“ ЈА ОТВОРИ 
НОВАТА ФАБРИКА ВО СКОПЈЕ
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I OS Стопанската комора на Македонија 
ПРВА комора и ПРВА институција во РМ 

со новиот стандард ISO 9001:2015

-Актуелниот модел на субвенционирање на странски туристи кој се применува од 
2010 година обезбеди позитивен ефект во раст на бројот на туристи и реализирани 
ноќевања. Заклучно со 2018 година, реализирани се 1 милион туристи и над 3 милиони 
ноќевања. Но самиот модел сам по себе има многу слабости, препознаени од бизнис 
секторот бидејќи, согласно укажувањата, не обезбеди развој ниту поголема додадена 
вредност на угостителските објекти каде се сместуваат субвенционираните туристи, 
туку само придобивка за посредниците кои успеваат да го организираат доаѓањето на 
странските туристи. Во таа насока, а со цел зголемување на учеството на туризмот и 
угостителството како дејност во вкупното македонско стопанство до 5 % од вкупниот 
БДП, потребно е да се отвори дебата по прашањето: каков модел на субвенционирање 
странски туристи треба да се применува во насока на зголемување од ефектите од 
дејноста, како од аспект на бројот на туристи и ноќевања, така и од подигнување  на 
квалитетот на услугите и крајно - раст на девизниот ефект, - информираше на прес-

СО КВАЛИТЕТНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА – ДО 
ЗГОЛЕМЕН ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ОД ТУРИЗМОТ

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОКРОВИТЕЛИ 
НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕМИУМ Покровители 

СИЛВЕР Покровители СТАНДАРД Покровители 
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конференцијата Даниела Михајловска Василевска.
-Анализите на Комората покажуваат дека изминатите десет години во државава 

се зголемува бројот на туристи со ноќевања во хотели со четири и пет ѕвезди и оти 
тие за иста цена добиваат поквалитетна услуга. – Изминатите десет години имаме 
вредност на ноќевања од 710 до 730 денари во просек. Тоа укажува дека во десет 
години се зголемила потребата на туристите од поквалитетно сместување, но цената 
на ноќевањата останува идентична, - потенцира Михајловска Василевска.

 Сакаме да укажеме дека е од особено значење комуникацијата и дебатата по ова 
прашање да започне во најскоро време, имајќи предвид дека Агенцијата за промоција и 
поддршка на туризмот (АППТ) веќе има направено анализа за ефектите од досегашното 
субвенционирање.

Директорот на АППТ, м-р Љупчо Јаневски, посочи дека согласно евиденцијата 
заклучно со 2018 година приближно 5% од вкупниот број на странски туристи се 
субвенционирани. Финансиската поддршка по турист изнесува околу 2,1 евро, 
покажуваат податоците од исплатени субвенции на тур-оператори.

Ваквиот модел, вели Јаневски, го достигна максимумот, оваа година иако имаме 
раст на бројот на туристи и ноќевања, тој е значително во помал обем од ланскиот раст. 
Тоа покажува дека треба да се размислува за нови форми на поддршка. Како предлог 
што многу веројатно ќе произлезе од Агенцијата е во идниот период поддршката да 
се дава на капацитети според број на ѕвезди, да се изедначи вредноста на доделување 
субвенции за сите странски туристи подеднакво. Како пример, турските туристи 
добиваат 15 евра по турист, а ноќеваат 1,6 дена во земјата, а холандските дури 65 евра. 
Ваквата диспропорција треба да биде надмината. Да се дефинираат субвенции за 
сезона и надвор од сезона. За да има поголем девизен ефект кој во првите 6 месеци 
изнесува 154 милиони евра, потребни се нови туристички атракции, алтернативен 
туризам; вложување во гастрономијата како туристичка атракција, а не помалку важен 
е визниот режим кој треба да се либерализира со азиските земји, од каде драстично 
расте бројот на туристи во регионот пред се` на Западен Балкан. Проценките се дека 
туристичките потенцијали можат да обезбедат девизен приливот од 700 милиони до 
800 милиони евра. Фокусот треба да се стави на развивање алтернативен туризам  во 
тек на целата година, пакети со по три-четири дена, но и да се донесе нова стратегија 
со насоки за промените што ги бараат туристите.

Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Љупчо Јаневски, 
посочи дека со актуелниот систем на субвенционирање и туристичка понуда во текот 
на една година не можеме да примиме повеќе од 1,5 милиони туристи и повеќе од 
четири милиони ноќевања.

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

-Ова е една од рекордните години со странски туристи од мај до октомври. 
Сезоната треба да се продолжи уште повеќе, да се создадат нови атракции и да се 
понудат нови пакети, односно од три до петдневни аранжмани, не само кога говориме 
за нордиските земји, туку и за останатите регионални балкански држави. Престојот на 
турските туристи во просек е 1,6 дена, а треба да се бориме за ден или два дена повеќе. 
Се надеваме дека од македонските агенции ќе има понуда за Македонија на три до 
пет дена. Дополнително се надеваме дека новиот модел на субвенционирање ќе биде 
базиран на сместувачките капацитети, тоа значи дека ние предлагаме да имаме едни 
субвенции за хотели со пет ѕвезди, четири и три ѕвездички, додека сите дестинации 
да бидат исти. Туристот кој ќе дојде од Турција и тој од Холандија да бидат исти, - рече 
Јаневски.

Славе Сирачевски, заменик претседател на Здружението на угостителството и 
туризмот, посочи дека постојниот модел на субвенционирање ги даде резултатите, но 
треба да се работи во иднина на нови форми, стимулирање на девизниот ефект да биде 
клучно, за оние субјекти кои и сега придонесуваат во дејноста. Секој субјект кој ќе има 
девизен прилив да биде поддржан преку формите на државна поддршка од Буџетот и 
тоа ќе биде основ девизниот прилив понатаму да расте, како основа за раст и влијание 
на одредена дејност на БДП во една држава.  - Треба да се извади процентот на сите 
носители на девизи  и на тој начин да се стимулираат. Тука не се само малите агенции, 
туку и хотелите. Многу е битно во Народната банка да видиме кој е носител на девизи. 
Во тој случај, ние ќе можеме да ги стимулираме сите. Редно е да размислуваме за таков 
вид на субвенционирање, наведе Славе Сирачевски од Здружението на туризмот и   
угостителството.

Даниела Михајловска Василевска 
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ЗДРУЖЕНИЈА И РК ЗДРУЖЕНИЈА И РК

помеѓу градежни производи од хармонизирано и нехармонизирано подрачје. Нацрт-
стандардот се однесува на челикот за армиран бетон како производ од нехармонизирано 
подрачје и по влегување во примена истиот ќе ги засега сите економски оператори вклучени 
во синџирот - од производителот, овластениот застапник, увозникот, дистрибутерот до 
трговецот на овој вид производ. -Акцентот согласно Законот е ставен на производителот 
кој изготвува изјава за својствата, за суштинските карактеристики на производот при негов 
пласман на пазарот, додека за да може да изготви изјава за својства, потребно е за конкретниот 
производ да поседува сертификат издаден од страна на именувано тело за сертификација на 
градежни производи, - истакна д-р Черепналковска. Исто така, таа подетално информираше 
како компаниите може да го разгледаат Нацрт-стандардот за челик за армиран бетон, кој 
е објавен и достапен на веб-страната на Институтот за стандардизација и да дадат свој 
придонес во неговата подготовка, преку доставување предлози, согледувања и коментари 
додека трае фазата на јавна расправа.

Проф. д-р Тони Арангеловски, претседател на ИСРСМ ТК 25 – Бетон, производи од бетон 
и ѕидарија, посочи дека Нацрт-стандардот H MKC 1021:2019 има пошироко значење и истиот 
покрај за производителите, од значење е и при проектирањето на бетонските конструкции 
и надзорот. Тој потенцираше дека Нацрт-стандардот се однесува конкретно на арматурните 
прачки, котури (макари), производи добиени со одмотување на котури (макари) и подетално 
ги презентираше барањата согласно стандардот од аспект на потребниот хемиски состав, 
механички карактеристики, карактеристики на јакост, маса, димензии и останати параметри 
на производот.

Во дискусијата со претставниците на инспекциските органи беше нагласено значењето од 
доследната примена на Законот за градежните производи и стандардите во подигнувањето 
на квалитетот на градежните производи и спречувањето на нелојалната конкуренција на 
пазарот. Во таа насока, се дискутираше дека особено значајна е и навремената информираност 
и меѓусебната комуникација на инспекциските органи кои вршат надзор при пуштање на 
градежните производи на пазарот, при увозот и при вградување во градежните објекти, а 
Комората да продолжи да дејствува како активен чинител во процесот преку покренување 
иницијативи, спроведување редовни консултации со бизнис заедницата и организирање 
настани од едукативен и информативен карактер наменети за компаниите.

Националниот македонски Нацрт-стандард за челик за армиран бетон H MKC 1021:2019 е 
достапен на веб-страната на Институт за стандардизација на РСМ http://isrm.gov.mk.

м-р Нена Николовска

Стопанската комора на Македонија, во соработка со Институтот за стандардизација на 
РСМ, одржа работилница на тема: „Барањата согласно националниот македонски Нацрт-
стандард за челик за армиран бетон H MKC 1021:2019“, со цел запознавање на компаниите 
од секторите градежништво и металургија со барањата согласно Нацрт-стандардот, кој 
е подготвен од страна на работна група при ИСРСМ ТК 25 – Бетон, производи од бетон и 
ѕидарија во рамки на Институтот за стандардизација на РСМ и кој во моментот е во фаза на 
јавна расправа.

Излагања во врска со Нацрт-стандардот пред претставниците од бизнис секторот, 
Министерството за економија на РСМ, Државниот пазарен инспекторат и Царинската управа, 
имаа проф. д-р Тони Арангеловски, претседател на ИСРСМ ТК 25 – Бетон, производи од бетон 
и ѕидарија, како и д-р Соња Черепналковска, раководител на Секторот за стандардизација во 
рамки на Институтот за стандардизација на РСМ.   

Д-р Соња Черепналковска во своето обраќање даде осврт на Законот за градежните 
производи и примената на стандардите, нагласувајќи дека согласно Законот се прави разлика 

МАКЕДОНСКИ НАЦРТ-СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИК 
ЗА АРМИРАН БЕТОН ПРЕЗЕНТИРАН ПРЕД 

КОМПАНИИТЕ
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ЗДРУЖЕНИЈА И РК ЗДРУЖЕНИЈА И РК

Регионалната комора со седиште во Кичево при Стопанската комора на Македонија одржа 
седница на која се презентираа анализите направени за образовниот систем произлезени 
од потребата на стручен кадар по мерка на бизнисот од страна на м-р Наташа Јаневска 
самостоен советник во Комората (31.10.2019).

При тоа, таа истакна дека за стопанството најголемиот проблем во овој момент е недостигот 
на стручен кадар кој може да ги забави работните процеси и планираните инвестициски 
активности, а го кочи и тековното работење на фирмите, бидејќи секојдневно работниците 
заминуваат од своите работни места. Недостигот на кадар се должи на нефлексибилноста 
на целиот образовен систем и неусогласеноста на законската регулатива која постои. 
Токму поради тоа, Комората инсистира дека треба да се работи подлабоко на проблемот 
за воведување стручно образование кое ќе произведе стручен кадар, со нов пристап каде 
што учениците теоретскиот дел од студиската настава ќе ја реализираат во училиште, а 
останатиот дел да биде практична настава која ќе ја извршуваат во компаниите каде ќе имаат 
можност да се запознаат со спецификите на компанијата. Исто така, од страна на присутните 
беше нагласена потребата од кариерно советување уште во основните училишта, бидејќи 

тој период е клучниот, во донесувањето одлуки при изборот на понатамошното школување 
и да се  продолжи  со стипендии за  дефицитарните кадри и од страна на компаните и од  
институциите.

Стратешките  правци за развој на Комората ги изнесе д-р Татјана Штерјова,   Директор 
на дирекција на здруженија и регионални комори при Стопанската Комора на Македонија, 
при што истакна дека најмоќната бизнис асоцијација работи на стратешко позиционирање и 
трансформација на институцијата во Комора на иднината. Преку традиционалните активности 
што во основа претставуваат вмрежување и претставување на членките  на регионално  и 
мегународно ниво. Како и со новините кои ќе се воведат преку специфични активности што 
го прошируваат класичниот коморски ангажман и Комората ја ставаат во улога на консултант 
со цел  да се одговори на потребите на  фирмите, креирање на додадена вредност и делување 
во поширокото опкружување и поголема флексибилност.

Претседателот на Регионалната комора со седиште во Кичево, Игор Соколески и членките 
покрај за недостатокот на стручен квалификуван кадар и миграцијата на населението 
дискутира и за минималната плата и потребата од постојана сигурност во условите за работа 
на стопанството за долгорочно планирање и функционирање.

Дијана Лазороска Јованоска

И БИЗНИСОТ ВО КИЧЕВО ИМА ПРОБЛЕМ 
СО МИГРАЦИЈА И ПОТРЕБА ОД 

КВАЛИФИКУВАН КАДАР 
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Најголемиот проблем со кој се соочуваат компаниите 
- членки на Регионалната комора со седиште во Струмица 
е како да го задржат стручниот кадар во регионот. Ниту 
зголемувањето на платите не го спречува процесот на 
миграција на населението. Бараат фокусот да се стави 
на изнаоѓање решенија за задржување на работната 
сила во овој регион.

На состанокот пред компаниите во Регионалната 
комора со седиште во Струмица, м-р Наташа Јаневска, 
самостоен советник во Комората, информираше за 
резултатите од спроведените анализи за образованието, 
што се прават во Комората. При тоа, таа истакна дека за 
стопанството најголемиот проблем во овој момент е недостигот на стручен кадар кој може да 
ги забави работните процеси и планираните инвестициски активности, а го кочи и тековното 
работење на фирмите, бидејќи секојдневно работниците заминуваат од своите работни 
места.  -Недостигот на кадар се должи на нефлексибилноста на целиот образовен систем 
и неусогласеноста на законската регулатива која постои, - истакна  Јаневска. Токму поради 
тоа, Комората инсистира дека треба да се работи подлабоко на проблемот за воведување 
стручно образование кое ќе произведе стручен кадар, со нов пристап каде што учениците 
теоретскиот дел од студиската настава ќе ја реализираат во училиште, а останатиот дел да 
биде практична настава која ќе ја извршуваат во компаниите каде ќе имаат можност да се 
запознаат со спецификите на компанијата.

Комората, како што информира Јаневска, веќе е вклучена во процесот на приспособување 
на образовните програми според потребите и барањата на бизнис заедницата. Присутните 
на седницата дебатираа околу проблемите со кои се соочуваат во секојдневното работење 
и истакнаа дека голем дел од стручниот кадар кој произлегува не е доволно обучен бидејќи 
литературата која се користи во наставните програми е далеку од она што им е потребно 
во пракса и токму поради тоа тие повторно ги обучуваат овие лица со цел да ги стекнат 
потребните работни вештини.

Пред присутните на седницата, м-р Зоран Јовановски, главен советник на Управниот 
одбор на Комората за економски прашања, ги презентираше стратешките правци за 
натамошното делување и работење на Комората, а се осврна и на новиот Закон за минимална 
плата и неговото влијание врз бизнисите.

Ирина Георгиева

МИГРАЦИЈАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
- НАЈГОЛЕМ ПРОБЛЕМ НА 

РАБОТОДАВАЧИТЕ ВО СТРУМИЧКО

ЗДРУЖЕНИЈА И РК
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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ПОСЕТИОД КОМПАНИИТЕ

– Шест студенти од Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) 
од Скопје, од денеска се нови стипендисти на најголемите електро-енергетски компании во 
земјава – АД ЕСМ, ЕВН Македонија АД Скопје и АД МЕПСО.

Стипендиите за студентите на ФЕИТ се доделуваат осум години и досега, поддршка 
добиле околу стотина стипендисти.

Деканот на ФЕИТ, професор д-р Димитар Ташковски на денешното доделување на 
стипендиите, изрази огромно задоволство од неколкугодишната соработка и поддршка за 
студентите на Факултетот.

– Како декан на ФЕИТ, сум задоволен од неколкугодишната соработка и поддршка 
од електро-енергетските компании за нашите студенти. Доделувањето стипендии стана 
традиција и нашите студенти – стипендисти добиваат одлична поддршка со обезбедување 
средства за нивна едукација, можност за практична работа и за нивно вработување во овие 
компании. Преку нашите студенти и ние сме во контакт со овие компании и постојано ја 
преиспитуваме нашата образовна политика и ја прилагодуваме на потребите на стопанството, 

порача Ташковски.

Традицијата за доделување стипендии за студентите на ФЕИТ ја потенцираше и Васко 
Ковачевски,  генерален директор на АД ЕСМ.

– АД ЕСМ има традиција на помагање во повеќе општествени области, а образованието 
е една од областите кои нашата компанија со особено задоволство ги поддржува. Причината 
е што образованието е столбот на градењето на едно општество. Вложувањето во кадри, 
особено од електротехниката и информациските технологии кои се се побарани во светот и 
кај нас, е гарант дека нашата економија ќе се развива во вистински правец и ќе има стручни 
лица кои во иднина ќе го понесат товарот на развојот кон модерни техничко-технолошки 
текови. Од тие причини, АД ЕСМ ќе продолжи да го поддржува образовниот процес кој 
се одвива на ФЕИТ и кој продуцира носечки кадри за развој на нашата економија, рече 
Ковачевски.

Генералната директорка на МЕПСО, Ева Шуклева посочи дека компанијата веќе осма 
година учествува во стипендирање студенти на ФЕИТ.

– Процесот на стипендирање студенти го практикуваме од 2012 година. И денеска, осма 
година по ред, со финансиска поддршка при едукација на квалитетните кадри, праќаме 
директна порака до сите студенти дека ги следиме нивните резултати и ја цениме нивната 
работа и трудот што го вложуваат во образовниот процес. Неколкумина од досегашните 
стипендисти веќе се дел од колективот на МЕПСО и тоа треба да биде стимул за сите 
студенти. Интензивната соработка со ФЕИТ на повеќе полиња е потврда дека вратите на 
нашата компанија се отворени за соработка со научно-образовните установи. На новите 
стипендисти сакам да им посакам многу успех и да истакнам, работете и надградувајте се 
вредно и систематски. Ние знаеме да ги цениме и валоризираме вашите резултати, рече 
Шуклева.

За Сашо Стојкоски, член на Управниот Одбор на ЕВН Македонија, креирањето млади 
стручни кадри е стратегиска цел на компанијата.

– Една од стратегиските цели на ЕВН е креирање на млади стручни кадри кои во иднина 
ќе бидат главната движечка сила во новите процеси во енергетиката. Нашата поддршка 
на студентите на ФЕИТ се движи во три правци: доделување стипендии, овозможување 
практична работа и можност за вработување. Од 2010 година досега, стипендија од ЕВН 
добиле над 40 студенти, речиси половина од нив работат во ЕВН, а некои од нив веќе се 
дел и од раководните позиции во компанијата. Со иновативни проекти и платформи, ЕВН 
влијае врз промените во образовниот систем во земјава со што се овозможува подигнување 
на квалитетот и создавање кадри потребни на пазарот на трудот. Сето ова значи дека и во 
иднина, студентите по електротехнички науки ќе ја имаат поддршката на ЕВН, потенцира 
Стојкоски. 

Нови шест стипендисти на ЕСМ, ЕВН и МЕПСО

ОД КОМПАНИИТЕ
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A1 e кoмпaнијa кoјa  првa нa мaкeдoнскиoт тeлeкoмуникaциски  пaзaр јa вoвeдe 4Г тeхнoлoгијaтa сo  
штo кoрисницитe дoбијa мoжнoст зa нeвeрoјaтнo брз  прeнoс нa  пoдaтoци, a тoa знaчи брзo  прeбaрувaњe 
нa интeрнeт, кoмуникaцијa  прeку сoцијaлнитe мрeжи,  прeбaрувaњe нa eлeктрoнскaтa  пoштa ,  пристaп дo 
мултимeдијaлни сoдржини и тoa сe  прeку нaјнoвитe смaрт тeлeфoни кoи сeкoгaш сe дoстaпни зa нaшитe 
кoрисници. Eднoстaвнo кaжaнo,ниe oвoзмoжувaмe нaшитe бизнис кoрисници свoјaтa кaнцeлaријa дa јa 
нoсaт сeкaдe сo сeбe сo штo дoбивaaт мнoгу  пoгoлeмa брзинa вo извршувaњeтo нa свoитe дeлoвни здeлки и 
oствaрувaњe бизнис кoнтaкти, вели во интервју за Фактор Рeнaтo Дивјaк, Дирeктoр зa прoдaжбa и маркетинг 
за деловни корисници вo A1 Мaкeдoнијa .

1.  Вeќe двa мeсeци нa тeлeкoмуникaцискиoт  пaзaр oпстoјувa нoвиoт брeнд A1 Мaкeдoнијa.  Кoлкaв e  
прeдизвикoт нoвиoт брeнд дa зaживee кaј дeлoвнитe кoрисници?

Рeбрeндирaњeтo e вooбичaeнa мaркeтиншкa aктивнoст сo цeл зaјaкнувaњe нa  пoзицијaтa нa  пaзaрoт. 
Тoa e влoжувaњe вo иднинaтa сo  пoтeнцијaл зa  пoттикнувaњe нa  пeрцeпцијaтa кaкo мoќнa мeѓунaрoднa 
кoмпaнијa, кaкo и дoбивaњe  придoбивки oд eкoнoмиитe oд oбeм и oд синeргискитe eфeкти. Сo  прoцeсoт нa 
рeбрeндирaњe зa пoчнaвмe нoвo  пoглaвјe нa oвoј  пaзaр и гoрди смe  штo стaнaвмe дeл oд брeнд сeмeјствoтo 
нa A1, a тoa низ нaшитe  пoнуди гo  прeнeсувaмe и нa нaшитe кoрисници.

Имeнo,  прeд  пoвeќe oд 10 гoдини, кoмпaнијaтa сe  пoјaви кaкo нoв субјeкт  пoдгoтвeн дa гo  прeдизвикa  
пaзaрoт. Бeвмe сaмo мoбилeн oпeрaтoр  штo сe нaoѓaшe нa трeтaтa  пoзицијa нa  пaзaрoт, a дeнeс смe  први вo 
сeгмeнтoт нa мoбилнaтa тeлeфoнијa. Oд кoмпaнијa кoјa нуди клaсични  тeлeкoмуникaциски услуги стaнaвмe  
прoвaјдeр нa дигитaлни услуги. Кoрисницитe сeкoгaш oстaнувaaт вo фoкусoт.

Зaклучoкoт e дeкa имaвмe успeшeн стaрт  пoд нoвиoт брeнд бeз никaкви  прeчки зa нaшитe кoрисници. 
Тoa и гo дoкaжaвмe сo лaнсирaњeтo нa нeкoлку  прoмoции  пoд A1 и успeaвмe дa испoрaчaмe  прoизвoди и 
услуги вo нaшeтo  пoртфoлиo.

2.   Штo кoнкрeтнo нудитe зa дeлoвнитe кoрисници?
A1 e кoмпaнијa кoјa  првa нa мaкeдoнскиoт тeлeкoмуникaциски  пaзaр јa вoвeдe 4Г тeхнoлoгијaтa сo  

штo кoрисницитe дoбијa мoжнoст зa нeвeрoјaтнo брз  прeнoс нa  пoдaтoци, a тoa знaчи брзo  прeбaрувaњe 
нa интeрнeт, кoмуникaцијa  прeку сoцијaлнитe мрeжи,  прeбaрувaњe нa eлeктрoнскaтa  пoштa ,  пристaп дo 
мултимeдијaлни сoдржини и тoa сe  прeку нaјнoвитe смaрт тeлeфoни кoи сeкoгaш сe дoстaпни зa нaшитe 
кoрисници. Eднoстaвнo кaжaнo,ниe oвoзмoжувaмe нaшитe бизнис кoрисници свoјaтa кaнцeлaријa дa јa 
нoсaт сeкaдe сo сeбe сo штo дoбивaaт мнoгу  пoгoлeмa брзинa вo извршувaњeтo нa свoитe дeлoвни здeлки 
и oствaрувaњe бизнис кoнтaкти. Фoкусирaни смe нa бизнис зaeдницaтa,  пa  пoкрaј кoнвeргeнтнaтa  пoнудa 
кoјa e  пoвeќe зa дeлoвни кoрисници oд ситe сeгмeнти, мaли, срeдни и гoлeми кoмпaнии, нудимe и фиксни и 
мoбилни услуги, нo и нoви ИКТ  прoдукти и услуги. Вoвeдувaмe стaндaрдни, нo и нoви, нeстaндaрдни услуги. 
Стaндaрднитe  прoизвoди и услуги сe зa мaли и срeдни кoмпaнии, a зa гoлeмитe кoмпaнии и  прoeкти нудимe 
“tailor made”  пoнуди. Oд aспeкт нa  прoизвoди нудимe Kлaуд рeшeнијa, софтверски сервиси, кoнeктивити 
услуги, бeзбeднoсни систeми и ИП цeнтрaли, тoa e нeкoјa oснoвнa линијa. Нo, тoкму вo oвиe  прoизвoди глeдaмe 
нaјгoлeм  пoтeнцијaл нa мaкeдoнскиoт  пaзaр и нa нив сe фoкусирaмe вo слeдниoт  пeриoд. Oнa  штo сaкaм 
дa гo  пoтeнцирaм e дeкa вo нaшитe дeлoвни кoрисници нe глeдaмe сaмo брoјкa туку грaдимe  пaртнeрски 
oднoс сe сo цeл дa дoбијaт  пoнудa  штo ќe oдгoвaрa нa нивнитe бизнис  пoтрeби и брзa и eфикaснa услугa 
бидeјќи знaeмe дeкa нивнoтo врeмe e нaјскa пoцeнo. Сeтo тoa e oвoзмoжeнo oд нaшитe  прoдaжни aгeнти вo 

oддeлoт зa бизнис кoрисници кoи сeкoјднeвнo сe  пoсвeтeни 
вo зaдoвoлувaњeтo и нa кoмуникaцискитe  пoбaрувaњa и нa 
нaј прeбирливитe.

Пoкрaј рaзвoјoт нa нoвaтa Клaуд  плaтфoрмa, зaeднo сo A1 
групaцијaтa и A1 Дигитaл рaзвивaмe нoви  прoизвoди кoи ќe гo 
нaдoпoлнaт кoрисничкoтo искуствo и ќe дoпринeсaт зa уштe  
пoдoбрo искуствo. Имaјќи гo  прeдвид сeтo oвa , A1 oди чeкoр  
пoнaтaму и крeирaшe нoвa  прoмoцијa зa ситe идни дeлoвни 
кoрисници сo кoјa дoбивaaт уштe  пoвeќe интeрнeт. Oд сeгa 
дeлoвнитe сoстaнoци и  пaтувaњa вo стрaнствo стaнувaaт 
уштe  пoeднoстaвни, a бизнисoт уштe  пoмoбилeн, a дeлoвнитe 
oдлуки уштe  пoбрзи и  пoeфикaсни. Дeлoвнитe кoрисници 
дoбивaaт 1GB интeрнeт вo рoaминг.

Нa грaдeњeтo и влoжувaњeтo вo рeлaциитe сo нaшитe 
дeлoвни клиeнти нe глeдaмe сaмo брoјкa туку  грaдeњe  
пaртнeрски oднoс кoј рeзултирa сo квaлитeт и дoлгoрoчни 
рeлaции бидeјќи знaeмe дeкa бизнисoт бaрa eфикaсни 
рeшeнијa зa oствaрувaњe нa гoлeми сoништa.

3.  A1 гoлeмo внимaниe  пoсвeтувa нa рaзвивaњeтo нa ИЦТ 
рeсeнијa oсoбeнo нaмeнeти нa дeлoвнитe кoрисници. Стo e нaјнoвo вo oвoј сeгмeнт?

A1 Мaкeдoнијa нa  пoцeтoкoт нa oвaa гoдинa лaнсирaсe Claud Market Place. Идeјaтa  пoзaди лaнсирaњeтo 
нa oвaa  плaтфoрмa сe бaзирaсe нa крeирaњe нa кoмплeтнo нoвo дигитaлнo кoрисничкo искуствo вo  
прoдaжбaтa Клoуд иБезбедноснисeрвиси.  Oвиe сeрвиси сeгa мoжaт дa сe aктивирaaт онлајнзa мaксимум 5 
минути бeз интeрaкцијa сo билo кoј  прoдaжeн aгeнт,  при штo нaплaтa нa услугитe oди  прeку стaндaрднa 
A1 фaктурa зa тeлeкoмуникaциски услуги. Сaмиoт Claud Market Place имa кoнтрoлнa кoнзoлa  прeку кoјa 
aдминистрaтoрoт нa кoрисникoт имa дeтaлeн увид нa ситe сeрвиси кoи вo мoмeнтoт ги кoристи, мoжe 
сaмoстoјнo дa aктивирa идeaктивирa услуги идa имa кoмплeтeн увид вo фaктуритe зa услугитe. Вo мoмeнтoт 
нa oвaa  плaтфoрмa сe дoстaпни Office 365 И ICARUS  прoдуктнoтo  пoртфoлиo, нo  плaнoт e вo нaрeднитe 
мeсeци oвa  пoртфoлиo дa сe збoгaти исo нoви  прoдукти.

4.  Вo oргaнизaцијa нa A1 Мaкeдoнијa сe oдржa и  првaтa кoнфeрeнцијa зa ИКТ услуги зaeднo сo A1 
Дигитaл oд Aвстријa.  Штo бeшe  прeнeсeнo?

Нa тeмa „Дигитaлизирaј гo твoјoт бизнис: Oбликувaј јa иднинaтa! Eврпскитe искуствa вo Мaкeдoнијa“A1 
Мaкeдoнијa бeшe дoмaќин нa Дигитaлнa кoнфeрeнцијa, нa кoјa бизнис зaeдницaтa дoби мoжнoст дa ги чуe 
нaјнoвитe трeндoви вo дигитaлнaтa индустријa и  пoнудaтa нa A1 вo дигитaлни и ИКТ рeшeнијa и дa ги види 
успeшнитe eврoпски искуствa зa дигитaлизaцијa нa бизнисoт,  прeд сè вo дoмeнoт нa „интeрнeт нa нeштaтa“ 
(Internet of things /IoT) и “Cloud” рeшeнијaтa, кaкo дeл oд услугитe кoи A1 Дигитaл ги нуди вo рaмки нa свoeтo  
пoртфoлиo.

Гoвoрницитe нa oвaa кoнфeрeнцијa, врвнитe eкспeрти oд A1 Дигитaл oд Aвстријa кaкo И eкспeртитe 
oд A1 Мaкeдoнијa ги  прeтстaвијa успeшнитe  прикaзни зa “Cloud” рeшeнијaтa и рeшeнијaтa зa бeзбeднoст, 
a  пoкaнeтитe гoсти имaa мoжнoст oдблиску дa сe зaпoзнaaт сo сoфистицирaнитe рeшeнијa и дигитaлни 
тeхнoлoгии  штo кoмпaниитe ги нудaт.

A1 Дигитaл e кoмпaнијa кoјa oпслужувa близу 930 мaли и срeдни бизниси вo им плeмeнтaцијa нa 
спeцифични рeшeнијa зa нивнитe индустрии нa  пoвeќe oд 12  пaзaри  ширум свeтoт и зaтoa oвa бeшe 
уникaтнo дoживувaњe дa сe слушнaт и видaт ИКТ рeшeнијaтa нa кoи рaбoтaт.

 Рeнaтo Дивјaк, Дирeктoр зa прoдaжбa и маркетинг 
за деловни корисници вo A1 Мaкeдoнијa: Зaдoвoлни 

кoрисници сe нaшиoт приoритeт

ПОСЕТИОД КОМПАНИИТЕОД КОМПАНИИТЕ
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БИЗНИС ИНФО

ПОСЕТИОБРАЗОВАНИЕ

Продолжуваат и понатаму 
преговорите за зголемување на 
процентот на покачување на платата на 
наставниците како еден од условите да 
се постигне квалитет во образованието 
и наставниот процес. Улогата на 
наставниците е од големо значење за 
развојот на учениците како уникатни 
единки кои треба да се оспособат со 
знаења и практични вештини што ќе им 
го олеснат животот и ќе им овозможат 
да се вклучат во работните процеси. 
Затоа е потребно да се има задоволни и 
мотивирани наставници.

Сегашната вкупно исплатена просечна нето-плата на наставникот, според последните 
податоци на Државниот завод за статистика (2018 година), изнесува 23.448 денари. Споредено 
со вкупно исплатената просечна нето-плата на вработените во најбараните сектори во 
кои влегуваат секторот градежништво каде вкупно исплатената просечна нето-плата на 
вработените изнесува 22.034 денари, 44.094 денари во секторот информации и комуникации 
и 41.408 денари секторот финансиски дејности и дејности на осигурување, заостанува само 
секторот градежништво, додека во останатите два сектора разликата во висината изнесува 
околу 19.000 денари повеќе отколку во образованието.

Ако се направи анализа на процентот на растот на просечната исплатена нето-плата, по 
сектори и по години, во секторот градежништво, во 2010 година во однос на 2009 година 
бележи пад од -0,19 %, додека во наредните години бележи пораст. Најголем пораст има во 
2016 година од 9,85 %, додека во 2018 година бележи пораст на просечно исплатена месечна 
нето-плата од 5,91% во однос на 2017 година, каде има пад од -1,87% во однос на 2016 година.

Споредено од 2010 година до 2018 година, највисок раст на просечно исплатената месечна 
нето-плата до 14,82% во 2018 година бележи секторот информации и комуникации, а тоа е 
всушност и одговорот на прашањето кое често се поставува за големата заинтересираност 
за вработување во овој сектор и поттикнува на висок процент на квалитет во работењето на 
вработените.

Наизменичен раст и пад на 
просечно исплатената месечна 
нето-плата бележи секторот 
финансиски дејности и дејности 
на осигурување , споредувајќи 
од 2010 година до 2018 година, 
но сепак просечно исплатената 
месечна нето-плата од 41.408 
денари е над вкупната просечно 
исплатената месечна нето-плата во 
државата.

Во секторот образование, 
најголем раст на просечно 
исплатената месечна нето-плата 
имало во 2010 година од 6,53% во 
однос на 2009 година, кога просечно исплатената месечна нето-плата изнесувала 21.177 
денари, додека во 2009 година изнесувала 19.878 денари. Голем раст повторно бележи во 
2018 година, од 5,11% во однос на 2017 година.

За разлика од останатите сектори, вкупната просечно исплатена месечна нето-плата 
во државата, во периодот од 2010 година до 2018 година, бележи постојан благ пораст, а 
најголем раст има во 2018 година од 5,89% во однос на 2017 година.

Споредувајќи го порастот на просечно исплатената месечна нето-плата во период 
од 10 години се забележува дека просечно исплатената месечна нето-плата во секторот 
образование, иако има пораст од 1,85%, останува под вкупната просечно исплатената месечна 
нето-плата во државата. Највисок пораст има во секторот градежништво од 3,88%, а најмал 
пораст има во секторот финансиски дејности и дејности на осигурување, иако просечно 
исплатената месечна нето-плата во овој сектор е над вкупно просечно исплатената месечна 
нето-плата во државата. Сепак, не е за потценување и растот во секторот информации и 
технологија.

Да резимираме: Имајќи го фактот дека просечната исплатена нето-плата во образованието 
е под вкупната исплатена просечна исплатена нето-плата во државата дали можеме да 
зборуваме за мотивирани и задоволни наставници кои континуирано мораат да ги усовршуваат 
своите вештини. И токму затоа Стопанската комора на Македонија бара зголемување на 
средствата кои ќе се издвојуваат од Буџетот за образование и тоа од сегашните 3,7 на 5%. 

РЕФОРМИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 
И ВРЕДНУВАЊЕТО НА РАБОТАТА НА 

НАСТАВНИЦИТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
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европските лидери не го 
слушаат гласот на своите 
бизнисмени и на европската 
бизнис асоцијација „Eurocham-
bers“, која  испрати препорака 
до новите претставници 
на Европската комисија. Во 
пораката јасно е истакнато 
нивното мислење дека 
регионот на Западен Балкан 
е подготвен и е потребно што 
поскоро да се приклучи кон 
Европската унија.

    3. Шесте комори од 
земјите од Западен Балкан 
продолжуваат со активностите за јакнење и поврзување на регионот. Во фаза на спроведување 
се два специфични проекта во соработка со Германската банка за развој „KfW“ и Германската 
стопанска комора, кои ќе им бидат понудени на компаниите и на членките на шесте комори 
од Западен Балкан, во наредниот период.

        - Еден од нив е Проектот со назив „Regional Challenge Found“, во којшто КИФ во соработка 
со Германската банка за развој „KfW“, во првата фаза од Проектот, ќе има на располагање 
околу 10,5 милиони евра во форма на грантови за компании и образовни институции коишто 
ќе влезат во конзорциум како форма на соработка, за реализирање практична работа во 
образовниот процес за што подобра и поефикасна подготвеност на работната сила.

        - Вториот проект, којшто се работи во соработка со Унијата на германските комори за 
индустрија и трговија (ДИХК) и Владата на СР Германија, има за цел да го зголеми капацитетот 
на коморите од Западен Балкан, за да можат да одговорат на предизвиците со коишто се 
соочуваат нивните компании-членки, на најефикасен начин. Проектот има за цел и да ги 
поврзе компаниите од регионот со компании од Германија, што значи дека коморите од 
регионот ќе им овозможуваат на своите членки полесно да стапат во контакт со потенцијални 
соработници во Германија и соодветно да се подготват за работа со германски партнери.

Двата проекта кои ќе почнат оперативно да функционираат во наредните два месеца ќе 
донесат директни придобивки за компаниите од регионот на Западен Балкан, а за деталните 
информации околу нивното спроведување, компаниите ќе можат да се информираат 
директно од своите национални комори.

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)

 Западен Балкан во ЕУ во што поскоро време
Управниот одбор на Коморскиот инвестициски форум (КИФ), на состанокот одржан во 

рамки на Конференцијата „Синергија - клуч за успехот на регионот“, што се одржа во Будва, 
Црна Гора, по обемната дискусија за актуелните случувања во земјите од регионот на Западен 
Балкан, донесе заклучоци кои се од важност за секоја земја поединечно, но и за регионот 
како целина.

Претседателот на КИФ, Марко Чадеж, во изјава за медиумите по состанокот на УО на КИФ, 
истакна дека само неколку дена по препораката на „Eurochambers“ (претставник и глас на 
21 милион компании од цела Европа), Европската комисија донесе одлука да не се отворат 
преговори со Северна Македонија и Албанија, ниту пак да се преземаат чекори во врска 
со визната либерализација за косовските граѓани. Тој додаде дека КИФ како асоцијација 
на коморите од регионот се залага политичките лидери да го слушаат гласот на своето 
стопанство, а бизнис заедницата на ЕУ јасно стави до знаење дека Западен Балкан е веќе дел 
од европската економска структура - факти коишто КИФ се обидува да ги објасни на сите 
носители на одлуки во земјите од ЕУ, како и на Комисијата во Брисел.

Доколку се спореди регионот на Западен Балкан со некои од останатите земји-членки на 
ЕУ, подвлече Чадеж, тогаш може да се заклучи дека по бројот на компании присутни на нашиот 
пазар, Западен Балкан има поголемо учество во креирањето на позитивната економија на ЕУ, 
отколку, на пример, Малта.  Тој потенцираше дека ова не е прашање на проширување, туку 
дека станува збор за зајакнување на Европската заедница.

Во таа насока, од седницата на Управниот одбор на КИФ, беа донесени следните Заклучоци:
    1. Коморскиот инвестициски форум (КИФ) бара од Европската унија да ги започне 

преговорите со Северна Македонија и Албанија што е можно поскоро, како и да се започне 
со примена на визната либерализација за косовските граѓани.

    2. Претставниците на коморите од Западен Балкан се разочарани што некои од 

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

ЕВРОПСКИТЕ ЛИДЕРИ ДА ГО 
СЛУШААТ ГЛАСОТ НА СВОЕТО 

СТОПАНСТВО 

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОРУМ (КИФ)
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усогласување со барањата во регулативата и повратот 
на определен вид на данок.

Со цел споредливост на податоците помеѓу 
различните економии кај овој индикатор како 
претпоставка се зема дека фирмата за која се оценува 
деловното окружување во делот на плаќање на 
даноци е основана на почетокот од 2017 година, 
истата е средна и работи во областа на производство 
на керамички производи и трговија на мало со 
истите. Оваа претпоставка ги исклучува фирмите 
од други дејности, а исто така не ги зема предвид  
парафискалните давачки кои за фирмите од некои 
дејности за обезбедување на лиценци, дозволи и слично се 
прилично високи. Исто така, Извештајот го мери плаќањето 
на даноци, но не ги мери придобивките од социјалните и 
економските програми финансирани со даночни приходи.

Во областа „Прекугранично тргување“, нашата држава во 
последниот извештај е рангирана на 32-рото место. Во оваа 
област се мерат времето и трошоците за извоз на производи 
и за увоз на автомобилски делови. Мерењето во оваа област 
не ги вклучува тарифите во меѓународниот транспорт, како и 
инфраструктурните предизвици со кои се соочуваат фирмите, 
односно степенот на развојот на железничката и патната 
инфраструктура и поврзаноста на земјата, кои се од исклучително 
значење за конкурентноста на одредена држава. Исто така, со 
оглед на специфичноста на доброто кое се увезува (автомобилски 
делови), мерењето не е реално, бидејќи не ги вклучува нетарифните 
бариери кои се појавуваат во прекуграничното тргување (пред се` 
кај земјоделските производи). 

Оттаму, а имајќи ги предвид посочените методолошки слабости 
(во конкретниов случај за областите: „Плаќање на даноци“ и 
„Прекугранично тргување“) Извештајот „Doing Business“ на Светска 
банка од страна на креаторите на економската политика кај нас 
може да се користи како алатка со која би се истакнале одредени 
предности пред потенцијални инвеститори, бидејќи истиот 
обезбедува споредливост помеѓу различните економии, но истите 
не смеат да бидат целосно фокусирани на креирање на мерки со 
единствена цел подобро рангирање во овој извештај.

Наместо тоа, за да имаме суштински резултати и македонските фирми да почувствуваа реални придобивки 
од подобреното деловно окружување, надлежните институции треба да се фокусираат на сериозно 
разгледување на барањата на компаниите. На пример, ако зборуваме за претходно специфицираните области 
во делот на плаќање даноци и прекугранично тргување да се земат предвид барањата за редуцирање на 
парафискалните давачки, нетарифните бариери и барањето за ревидирање на царинската политика во 
насока на ревидирање на царинските стапки. 

ДАНОЦИ И ЦАРИНИДАНОЦИ И ЦАРИНИ

Оваа година во Извештајот „Doing Business 2020“, согласно условите за водење бизнис рангирани сме на 
17-тото место во светот, што е прилично високо рангирање ако се земе предвид дека овој Извештај оценува 
како деловната регулатива во 11 области, во 190 економии влијае на малите и средни домашни фирми. 
Согласно методологијата на Светска банка за оценка на регулативата, се зема предвид средно претпријатие 
од стандардна дејност, кое најчесто е лоцирано во најголемиот град во државата. Од 11 области од деловната 
регулатива 10 го формираат индикаторот за условите за деловно работење и водење бизнис, врз основа 
на што се прави рангирањето, додека карактеристиките на пазарот на трудот за кои исто така се прават 
истражувања  не се вклучени во индикаторот.

Истражувањето и рангирањето се врши врз основа на четири главни извори на информации: 
релевантните закони и регулативи, информации кои се добиваат од примерок кој е составен од компании, 
информации од надлежните владини институции во државите во кои се прави мерењето, како и информации 
кои се обезбедуваат од регионалниот персонал на Светска банка. Податоците од Извештајот „Doing Busi-
ness“ ги користат владите во различните држави, истражувачи, меѓународни организации и невладини 
организации, а во поново време истите се употребуваат и за развој на нови индекси (идентификувани се 20 
различни нови синтетички индекси кои во себе ги вклучуваат и податоците од Извештајот „Doing Business“).

При користењето и интерпретацијата на податоците од овој извештај, треба да се земат предвид 
неговите предности, но и ограничувањата кои произлегуваат од методологијата која се употребува. Имено, 
методологијата е така дизајнирана да може лесно да се примени во различните држави за да се утврдат 
одредени специфични карактеристики на деловната регулатива, односно како таа се имплементира од 
владите и како истата е оценета од приватните компании. Но, со методологијата на Извештајот „Doing Busi-
ness“  не сe опфаќаат одредени аспекти кои се значајни за деловното окружување.

Така, многу важни области кои се релевантни за оцена на деловното окружување, како на пример, 
политичката стабилност, макроекономската стабилност, развој на финансискиот систем, големината на 
пазарот, владеењето на правото, митото и корупцијата или квалитетот на работната сила не се земени во 
предвид во Извештајот „Doing Business“, а истите влијаат на деловното окружување, како и на конкурентноста 
на домашната економија.

Во областа „Плаќање на даноци“, оваа година ние сме рангирани на 37-то место, првенствено како резултат 
на ниските даночни стапки. Во оваа област покрај вкупната даночна стапка (која ги вклучува директните 
и индиректните даноци и придонесите од задолжително социјално осигурување), се оценува и бројот на 
плаќања, како и времето кое е потребно за плаќање на данокот, вклучително и на времето потребно за 

Анета Димовска, самостоен советник
во Стопанската комора на Македонија

МИТОТ „DOING BUSINESS“
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01.11.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Според Известувањето на Министерството за образование и наука отпочнат е процесот на 

подготовка на следните предлог – закони:- Предлог - закон за изменување на Законот за стручно 
образование и обука;- Предлог - закон за ...

31.10.2019
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНА ПЛАТА 

ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА
Со членот 1 се менува членот 4 поради тоа што со предложениот закон се утврдува висина на 

минимална плата од месец декември 2019 година заклучно со месец март 2020 година, со цел во 
месец март 2020 година да се примени ...

31.10.2019
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 

ГОДИНА, ОБЈАВЕНО ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 221 ОД 25 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА
Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 

година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот 
за земјоделство и рурален разв ...

31.10.2019
ОБЈАВЕНИ ПРЕЧИСТЕНИ ТЕКСТОВИ НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ УТВРДЕНИ ОД 

КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ВО „СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 221 ОД 25 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

- Пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката за давање согласност за 
именување на директор на берза - Пречистен текст на Правилникот за начинот и постапката на 
давање согласност за именување на директор на де ...

31.10.2019
ДОНЕСЕНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА 

ДОЗВОЛЕНИТЕ НИВОА НА ЕМИСИИ И ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧКИ СУПСТАНЦИИ ВО ОТПАДНИТЕ 
ГАСОВИ И ПАРЕИ КОИ ГИ ЕМИТИРААТ СТАЦИОНАРНИТЕ ИЗВОРИ ВО ВОЗДУХОТ (*), ОБЈАВЕНИ ВО 
„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ“ БР. 223 ОД 29 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА

Врз основа на член 13 од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15), министерот за 
животна средина и просторно пла ... 

28.10.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Според Известувањето на Министерството за транспорт и врски отпочнат е процесот на 

подготовка на следните предлог – закони:- Предлог–закон за изменување и дополнување на 
Законот за градење;- Предлог–закон за изменување и ...

31.10.2019
Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за управување со 

дополнителни текови на отпад во системот за проширена одговорност на производителите
Според Известувањето на Министерство за животна средина и просторно планирање целта 

на отпочнување на процесот на подготовка на Предлог на закон за управување со дополнителни 
текови на отпад во системот за проширена одго ...

31.10.2019
Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за проширена 

одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад
Целта на донесувањето на нов закон за проширена одговорност на производителот за 

управување со посебните текови за отпад е да се овозможи воспоставување на единствен 
функционален систем за регулирање на обврските за оств ...

31.10.2019
Известување за почеток на процесот за подготовка на Предлог на закон за управување со 

електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема
Со Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична 

и електронска опрема, се предвидува обврска за колективните постапувачи на сметка на 
производителите да ги реализираат законските обврски ...

01.11.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА
Според Известувањето на Министерството за економија отпочнат е процесот на подготовка 

на следните предлог – закони:- Предлог на закон за изменување и дополнување на законот за 
контрола на предметите од скапоцени метали;- ...

01.11.2019
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНИ ВО 

НАДЛЕЖНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
Според Известувањето на Министерството за транспорт и врски отпочнат е процесот на 

подготовка на следните предлог – закони:- Предлог – закон за изменување и дополнување на 
Законот за железничкиот систем;- Предлог – закон ...

НОВИ ПРОПИСИНОВИ ПРОПИСИ
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СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ECONOMIC CHAMBER OF MACEDONIA
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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 29 октомври 2019 година, организира еднодневна 
работилница на тема: „Подготовка на интерен акт за дисциплинска постапка и услови и правила 
за нејзино спроведување, ефектуирање на конкурентска забрана и конкурентска клаузула, 
други основи за престанок на работниот однос“. Работилницата ќе биде особено насочена кон 
севкупно информирање на слушателите за важноста од подготовката и примената на интерен 
акт за дисциплинска постапка. Воедно, ќе бидат детално и практично разработени сите аспекти 
на дисциплинската постапка, почнувајќи од условите и методите за нејзино спроведување, сé до 
последователните дејствија по нејзиното заклучување.
 Во насока на заокружување на правната поставеност на дисциплинската постапка, која е 
предвидена при прекршување на работниот ред и дисциплина од страна на работникот, покрај 
тој основ, ќе бидат разгледани и другите причини за откажување и престанок на договорот за 
вработување.
 Дополнително, ќе се анализираат правата и обврските на работникот и работодавачот, 
а особено внимание ќе се посвети на понудување одговор на сите прашања поврзани со 
конкурентската забрана и конкурентската клаузула и нивното ефектуирање во деловното работење.

Предавачи:
- Александар Гоџо, предавач и тренер на обуки и семинари од сите области на правото со екстензивно 
искуство во застапување и решавање на спорови пред домашни и меѓународни форуми, меѓу 
кои ICSID при Светската банка во Вашингтон и Европскиот суд за човекови права - ECHR. Член на 
Постојаниот арбитражен суд, член на групата за стратешко застапување при МЗМП, коавтор на 
Прирачникот за правнички вештини, национален тутор на HELP-Програмата на Советот на Европа. 
Активен учесник во истражувачки проекти и проекти за јакнење на капацитетите на судството;
- Викторија Спасовска-Симоноска, правен консултант, предавач на обуки, семинари и конференции 
со особен фокус на тематики од деловното и трудовото право.

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

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

ПОДГОТОВКА НА ИНТЕРЕН АКТ ЗА 
ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА И УСЛОВИ И 

ПРАВИЛА ЗА НЕЈЗИНО СПРОВЕДУВАЊЕ

29.10.2019 година 
(вторник)

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

5-ти кат

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЕВИДЕНЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНО-
МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ 

30-31.10.2019 година 
(среда-четврток)

 10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 на 5-ти 
кат

Стопанската комора на Македонија, на 30 и 31 октомври 2019 година, организира 
двoдневен семинар на тема: „Eвиденција на материјално-магацинско работење“. Семинарот 
е наменет за  вработени кои се дел од финансиското и магацинското работење и кои би го 
дополниле потребното знаење - едните во делот на магацинското, а другите во делот на 
материјалното работење. Ако оваа соработка е целосна, компанијата би имала значително 
подобро работење, односно би се намалил ризикот од евентуални кусоци во магацините и би 
се надминала ситуацијата на нецелосно познавање на магацинско-материјалното работење, 
а сметководителите и магационерите ќе станат вистински тимски соработници, разбирајќи 
се и соработувајќи меѓусебно. А несакните ситуации? Лесно би се справиле со истите, кои 
понекогаш се јавуваат од секаков вид во магацинското работење.

Предавачи:
- Мери Каровска, дипломиран економист со уверение за овластен сметководител 

издадено од ИСОС. Таа е предавач на семинари, работилници на различни теми, со посебен 
акцент од областа на сметководството и банкарството. Исто така, има искуство и како 
надворешен соработник и предавач во центрите за едукација „Achieve Global“ потоа „Link 
Across“ и Американ колеџ, Организацијата за заштита на потрошувачите на Македонија, 
Информиран корисник. 

- Владимир Ѓорѓиев,  менаџер со долгогодишно работно искуство во магацинско 
работење и логистика („Дрога“ - Колинска, „Виндија“, „ИТД Дистрибуција“, „Аптив“) и искуство 
во работење со повеќе различни ЕРП системи во делот на магацинското работење (HELIX, 
SAP, Microsoft Navision, MIS, CFMA), како и дефинирање на процесни статуси на документи во 
работењето (приеми, испратници, профактури, фактури). 

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

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

 Целта на семинарот е правилна примена на легислативата со која се уредува пресметката за 
надоместоци на трошоци поврзани со работата низ призма на даночна регулатива и веродостојна 
сметководствена документација.
 На семинарот присутните ќе научат како  правилно да ги применуваат законските одредби 
од оваа област со што ќе се избегне ризикот од изрекување глоба при инспекциски надзор, во 
судска постапка, при економско вештачење и правилно делегирање на одговорностите во правниот 
субјект со интерни акти.
 Предавачи:
 - м-р Симонида Георгиевска, овластен сметководител и судски вештак од областа на материјалното, 
сметководственото и финансиското работење, сопственик и раководител на Секторот за финансиски 
и сметководствени работи во Друштвото за даночен консалтинг „КАУНТ“ ДООЕЛ - Скопје, со 
20-годишно работно искуство во областа на даночниот менаџмент, сметководството и деловното 
планирање, магистер по економски науки од областа на сметководството на тема: „Хармонизација 
на финансиското известување во Република Македонија базирано на МСФИ и МСФИ за МСЕ“;
- м-р Иван Јаневски, правен консултант со положен правосуден испит и одговорен во делот за 
изработка на плати во Друштвото за даночен консалтинг „КАУНТ“ ДООЕЛ - Скопје, магистер во делот 
на работни односи и човечки ресурси, со долгогодишно искуство во невладиниот сектор; судско 
практицирање во областа на работните односи;
 - м-р Билјана Патлиџанковска, овластен сметководител и раководител на Секторот за организациски 
работи во Друштвото за даночен консалтинг „КАУНТ“ ДООЕЛ - Скопје, со 17-годишно работно искуство 
во областа на административното  и благајничкото работење, магистер по економски науки;
 - Ивана Петковска, дипломиран економист на отсек Сметководство и ревизија, овластен 
сметководител и судски вештак од областа на материјалното, сметководственото и финансиското 
работење, вработена во Сметководствено друштво „ТИВАНИ-Компани“ на позиција раководител 
на Сектор за финансиски и сметководствени работи и даночен консалтинг со 11 години работно 
искуство.

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

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

ПРЕСМЕТКА И ОДАНОЧУВАЊЕ 
НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ПОВРЗАНИ 

СО РАБОТАТА СОГЛАСНО ЗАКОНСКАТА 
РЕГУЛАТИВА

31.10.2019
Семинар 

Стопанска комора на 
Македонија, сала 3, 

3-ти кат, Македонија 

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

НИШТОВНОСТ НА ТРАНСАКЦИИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ, ПОБИВАЊЕ НА ДОЛЖНИКОВИ ПРАВНИ 
ДЕЈСТВИЈА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ 

ОДНОСИ И СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СТЕЧАЈ

31 октомври 2019 година 
(вторник)

10:00-15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 53 на 
4-ти кат

Стопанската комора на Македонија, на 31 октомври 2019 година, организира еднодневен 
семинар чија цел ќе биде разработка на законските одредби, анализа на судската пракса, како 
и дилеми кои во пракса ги предизвикуваат законските одредби кои ги регулираат условите 
за ништовност на трансакции според Законот за извршување, условите за побивање на 
должникови правни дејствија според Законот за облигационите односи и според Законот за 
стечај.

Предмет на анализа ќе бидат одредбите од Законот за извршување, Законот за 
облигационите односи и Законот за стечај кои се однесуваат на насловната тема. Ќе биде 
презентиран дел од судската пракса во Република Северна Македонија преку референтни 
одлуки, како и правните дилеми кои произлегуваат од практичната примена на законските 
одредби и честопати невоедначената судска пракса, која се појавува заради различното 
толкување на законските одредби, како и заради несоодветно поставени тужбени барања 
од странките во постапките.

На учесниците на семинарот ќе им се овозможи да ги искажат своите размислувања, 
ставови и  проблеми во врска со практичната имплементација на   одредбите на наведените 
закони.

Предавач:
Татјана Сусулеска, судија при Апелациониот суд - Битола, која работи во граѓанскиот оддел на 

граѓански и трговски спорови, постапки за стечај, вонпарнични постапки, како и постапки по жалба 
против решенија донесени по приговори против незаконитости во постапките за извршување. 
Претседател е на Одделот за судска пракса на истиот суд, предавач во почетна и континуирана 
обука на судии и јавни обвинители на Академијата за судии и јавни обвинители, автор на повеќе 
стручни трудови од областа на трговското право и стечајот.

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

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 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.

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.

Успешното пријавување и регистрирање на деловните средби е предуслов за учество 
на овој настан.

Контакт:
Ирена Мојсовска, ЕЕН Македонија
Телефон: ++ 389 2 3244 009
E-адреса: irena@mchamber.mk

МЕЃУНАРОДНИ ДЕЛОВНИ СРЕДБИ 
„MATCH4INDUSTRY“

https://m4i2019.b2match.io/

6-7 ноември 2019 
година, Кочаели, 

Турција

СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ

ЗАКОНСКИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПЛАН 
И ЛИСТА НА АРХИВСКИ ЗНАЦИ СО НИВНИ 

РОКОВИ ЗА ЧУВАЊЕ

08.11.2019 година (петок)
10:00-15:30 часот

Стопанска комора на 
Македонија, сала 4, 5-ти 

кат

Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на изготвување 
на план и листа со рокови на чување, како и назначување на комисија за негово 
изготвување. Начинот на користење и одбележување на документите со соодветни 
организациони единици и користење на рокови на нивно чување. Поднесување на 
известување за користење на попис на документи за тековна 2020 година до Државен 
архив на Република Северна Македонија.

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.

Предавач:
м-р Валентина Тодоровска, магистер по економски науки, специјалност 

финансиски менаџмент, управител на „Акаунтинг Солушнс“ со 25-годишно искуство во 
областа на архивското работење.

Заинтересираните за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до 
5.11.2019 година.

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

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

МВо ера на дигитализација, присуството на брендовите на Интернет е важно за секој бизнис 
кој сака поголема видливост на своите производи и услуги, а секој бизнис кој сака да го зголеми 
уделот на својот пазар неминовно треба да се определи кон унапредување на дигитализацијата во 
своето работење преку отворање на е-продавница.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 19 ноември 2019 година организира 
еднодневен семинар на тема: „ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА - ОД ОТВОРАЊЕ 
Е-ПРОДАВНИЦА, РАЗВОЈ И МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА“ каде глевен фокус ќе биде ставен на 
запознавање со сите потребни процедури, законски барања и прописи за отворање и успешно 
водење на своја електронска продавница. 

Независно дали веќе поседувате продажно место или пак сакате да ги пласирате Вашите 
производи единствено за интернет-продажба, овој семинар ќе Ви помогне успешно да се 
позиционирате на интернет пазарот и да ги стекнете основните вештини за управување со 
е-продавницата. Продажбата преку интернет како нов канал на продажба отвора нови можности 
за подобро позиционирање на пазарот, пристап до нови клиенти кои физички се оддалечени од 
продажното место, поголем удел на пазарот, а сето тоа води до зголемување на Вашите приходи.

Предавач:
- Билјана Радоњанин, менаџер и ко-сопственик на е-продавницата „Ексивит“, дипломиран 

економист со повеќегодишно искуство во делот на ПР, маркетинг и продажба. Говорник на „Global 
Entrepreneurship Week“, Недела на претприемништвото, како и обучувач во областа на е-трговија.

Рок за пријавување: 15.11.2019 година.

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

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

ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА И ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБА -
ОД ОТВОРАЊЕ Е-ПРОДАВНИЦА, РАЗВОЈ И 

МАРКЕТИНГ ДО ПРОДАЖБА

19.11.2019 година 
(вторник)

10:00 – 15:00 часот
Стопанска комора на 

Македонија, сала 4 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

I AM
A

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 / 071 811 645
E: excellent-sme@mchamber.mk 
E: valentina@mchamber.mk
W: http://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
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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


