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ПОДВЛЕЧЕНО 

Македонија за нас е важен пазар. Во 2012 година тука остваривме приход од продажба во износ од 25 
милиони евра, што е речиси за 9 проценти повеќе во однос на 2011 година. Раст е забележан во сите 
категории, првенствено во категоријата Кафе (Гранд Кафе), деликатесните намази (Аргета) и асортиманот 

Слатко и Солено (Штарк). Како и секаде во регионот, можам да кажам дека и во Македонија сме силен локален 
фактор, бидејќи успешно и уредно работиме, вработуваме 160 луѓе, инвестираме и ја развиваме работата и 
настојуваме дел од профитот кој го остваруваме на некој начин да го вратиме во заедницата во која го создаваме. 
Горд сум на нашите вработени и менаџментот во Скопје.
 Во Атлантик Група сме свесни за негативните импликации кои ќе ги почувствува целата економија со 
излегувањето од трговскиот режим на ЦЕФТА, а кој ќе настапи со нашиот влез во Европската Унија и во таа смисла 
ние сме компанија која активно учествува во иницијативите и напорите за пронаоѓање адекватни решенија преку 
преговори со владата на РХ и надлежните институции на Унијата. Влезот во ЕУ нема во поголема мера да влијае на самото работење на Атлантик Група, имајќи 
во предвид дека имаме добра алокација на производството внатре и надвор во земјите од Унијата. Нашите производни погони се наоѓаат во Германија, 
Словенија, Хрватска, Србија, БиХ и Македонија што ни овозможува рамномерно непречен трговски пласман на производите. Но, по влезот во ЕУ некои од 
нашите производи, како на пример Цедевита, ќе бидат изложени на повисоки царински тарифи, во моментов немаме намера на отворање на производни 
погони во земјите на ЦЕФТА.

(Емил Тедески,  сопственик на  „Атлантик Груп“)

Унгарската нискобуџетна авиокомпанија „Виз ер“ со летниот ред на летање од 31 март ќе го зголеми бројот 
на летови за дополнителни 24 во однос на претходната летна сезона. Од април „Виз ер“ ќе лета до Лондон, 
Венеција, Базел, Ајндховен, Дортмунд, Бергамо, Малме, Менингем, а од мај и кон новоотворените дестинации 

Стокхолм и Гетеборг во Шведска. Авиокомпанијата позната по евтините билети е присутна речиси една година во 
Македонија, а лани во октомври почна со летови од Скопје кон Малме, Дортмунд, Ајндховен, Базел, Тулуз, Минхен 
и Милано. Само во првиот месец од работата повеќе од 15 илјади патници ја искористија можноста по многу 
поповолни цени од порано да летаат кон европски дестинации. 
 -Многу сме задоволни. Сите шест рути добро работат. Интересот од патниците беше голем, иако зимската сезона традиционално е тежок период за 
авиокомпаниите. Но, сепак, нашите очекувања се надминати. Во 2012 година од скопскиот аеродром „Александар Велики“ превезовме 100.000 патници, а оваа 
година со новонајавените два лета од Скопје за Стокхолм и за Гетеборг очекуваме оваа бројка да надмине 300.000 патници. Тоа е зголемување од 300 отсто и 
ние сме многу среќни поради тоа.
 Имаме две нови дестинации ова лето. Првата е за Стокхолм, која ќе биде во функција на почетокот на мај, а втората е за Гетеборг за каде што првите 
авиони ќе летнат некаде кон крајот на мај. Скандинавските земји стануваат с` поинтересни за туризам во Европа и јас лично очекувам дека и Македонија ќе 
стане многу популарна за нашите шведски клиенти, кои ќе имаат можност да ја запознаат земјата благодарение на евтините авиобилети на „Виз ер“. Со ова ќе 
имаме 10 дестинации на кои ќе летаме од Македонија.

(Џон Стивенсон, извршен  потпретседател на „Виз ер“)

МАКЕДОНИЈА ЗА НАС Е ВАЖЕН ПАЗАР

ЈСП Скопје, следејќи го примерот на другите европски метрополи, одлучи да го модернизира системот 
за наплата, како и да воведе систем за автоматска локација на возилата. Секако дека придобивките од 
воведувањето на овие системи ќе бидат обострани, како за патниците, така и за нас. Ние би ги следеле точните 

остварувања на возните редови (би реагирале на време во вонредни околности и нарушувања), а во исто време 
би се зголемила и дисциплината кај возниот персонал. Додека, пак, патниците ќе може да добиваат информации 
во реално време за наредното возило кое наидува на нивното стојалиште.
 Тендерот за набавка на овие системи го објавивме и на мое големо задоволство наиде на голема 

заинтересираност од страна на фирми од земјава и од странство. Повеќе од 15 фирми подигнаа тендерска документација, но поради обемноста на материјалот 
кој го бараме за достава и тоа преведен на македонски јазик, од поголем број економски оператори беше побарано да се продолжи рокот на достава на 
тендерските документации. Така  датумот на отворање  ќе биде на 22 април во 13 часот.    

(Мишо Николов, директор на ЈСП Скопје)

МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА НАПЛАТА

Кога пробивот на пазарот е во прашање, тука нема застанување. Во првиот месец од отворањето на компанијата, 
над 10.000 луѓе веќе ја посетија нашата интернет продавница. Уште првиот ден имавме три нарачки и тоа за 
мене беше најубавото нешто. Малите фирми на почетокот се непознати на пазарот, а потребен е секако 

добар буџет за маркетинг активности и тука се наоѓа оној магичен круг – немате многу средства бидејќи се уште 
не сте познати на пазарот, а истовремено потребно е да бидете агресивни со маркетинг активности за да стигнете 
до степен на продажба со која подоцна ќе можете да ги финансирате истите тие активности.
  Во нашиот случај применивме многу герила маркетинг, предходно новинарско искуство и конекции, 
предавања на факултети и средни школи, гостувања по ТВ емисии, организирање хуманитарни забави и сл. На 

крајот на денот, се изгледа лесно кога се работи со љубов.
(Ивана Колева, основач и сопственик на компанијата  „Креатива Плус“  и брендот „Се за роденден“)

ЛЕСНО Е  КОГА СЕ РАБОТИ СО ЉУБОВ

СИТЕ ШЕСТ РУТИ НА „ВИЗ ЕР“ ДОБРО РАБОТАТ
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АКТУЕЛНО 

За Македонија како мал пазар, зачленувањето во НАТО и во ЕУ е многу важно. Нема подобро нешто од отворање на 
границите за бизнисот. Република Македонија е мал пазар, така што НАТО Алијансата ни отвора многу порти, не само 
странски инвестиции и зголемување на капиталот и вредноста на тукашните инвестиции, туку ни овозможува и на нас 
бизнисмените да ни се отворат вратите да дејствуваме надвор од државата, - истакна д-р Горан Рафајловски,  потпретседател 

на Стопанската комора на Македонија, на Конференцијата   „Влијанието на евро-атлантските интеграции врз економијата на 
Република Македонија“ (3.4.2013 година).  Конференцијата  беше организирана од страна на Евро-атлантскиот совет на Македонија, 
Стопанската комора на Македонија и Факултетот за безбедност.

 Приемот во НАТО и отпочнувањето на преговороите со ЕУ се од исклучителна важност за економскиот развој на 
Македонија. Стратешка определба  на државата  е  што поскоро интегрирање во Северноатлантскиот сојуз и во Унијата, бидејќи,  
според  вицепремиерот за евроинтеграции, д-р  Фатмир Бесими,  тоа ќе овозможи побрзо  приближување кон развиените пазари,  
отворање на нови работни места. Воедно, со тоа ќе се испрати и позитивен сиганал кон сите заинтересирани странски компании 
кои ќе сакаат да инвестираат во Македонија.      
 Д-р Фатмир Бесими додаде дека Македонија ги има исполнето сите критериуми за членство во НАТО и  притоа издвои 
неколку работи кои значително ќе придонесат во подобрувањето на економската слика на земјава. 
 - Со влезот во НАТО, Република Македонија ќе биде поконкурентна на пазарот, целосно ќе дојде до  либерализација на 
стоките и услугите, а ќе зајакне и владеењето на правото. Со еден збор, членството во Алијансата ќе придонесе за создавање на 
функционална пазарна економија, – издвои Бесими. -  За Владата еден од клучните стратешки приоритети за оваа година, покрај 
интеграција во НАТО и во ЕУ, е и зголемувањето на економскиот раст и конкурентност на трајна основа, повисока стапка на 
вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на животот.          
 Според министерот за економија, Ваљон Сарачини, влијанието на евроатлантските интеграции врз економијата на 
Македонија е повеќеслојна.
 Прво, силна регионална насоченост и зависност на економијата на Македонија од земјите-членки на ЕУ и НАТО 
упатува на висока условеност на трансакциските трошоци на македонските претпријатија од тие што важат во ЕУ. Тоа ќе значи 

четврток, 4 април 2013, Бр. 130
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АКТУЕЛНО  

дека евроатлантската интеграција на Македонија ќе води кон отстранување на најголемиот дел од постојните пречки и кон 
приспособување на уште еден поголем број домашни административни процедури кон тие што важат во ЕУ. 
 Второ,  членството  во НАТО и во ЕУ ќе придонесе за зголемување на т.н. „економија на обем“ со директно влијание врз 
зголемувањето на обемот на домашното производство, извозот и вработеноста во земјата.
 Трето,  зачленувањето во овие организации силно ќе влијае врз подигање на меѓународниот рејтин на земјата. Тоа нагло 
ќе го зголеми квалитетот на односите на 
Македонија со меѓународните финансиски 
институции, како што се ММФ, Светската 
банка и ЕБОР.
 На Конференцијата свои 
согледувања дадоа претставници од бизнис-
заедницата кои сметаат дека Македонија 
предолг период е во чекалницата за прием 
во НАТО и во ЕУ, што негативно се рефлектира 
врз деловната клима, а неповолно се одрази 
и врз стандардот на живеење.  Според  нив,  
натамошното пролонгирање на овој процес 
ќе ги принуди компаниите да се фокусираат 
во потрагата по нови пазари.
 Стопанствениците се согласни дека 
влезот на Македонија во НАТО го гледаат 
како шанса за економски раст, па и можност 
за промена на структурата на економијата, согласно потребите на НАТО-пазарот, преку примена на нови технологии, едукација 
на кадри и отворање на нови работни места.
 Потпретседателот на Стопанската комора на Македонија, д-р Горан Рафајловски, пред присутните оцени дека  приемот 

во НАТО ќе даде можност 
за развој на сопствените 
капацитети во скоро сите 
сектори на индустријата, 
а пред се` во метално-
п р е р а б о т у в а ч к а т а , 
текстилната индустрија, 
п р е х р а н б е н а т а 
индустрија и во други 
сектори. 
 - Како членка на 
НАТО, сигурни сме 
дека Македонија 
ќе биде политички 
попрепознатлива, а тоа 
се надеваме ќе го зајакне 
и нејзиниот економски 
профил, преку влезот 
во поголем, подобро 
поврзан економски 

систем и овозможување на поголема индустриска соработка во повеќе сектори од македонската економија, -  оцени  д-р 
Рафајловски.  
Говорејќи за евроатлантските перспективи од економски аспект,  потпретседателот на Евгро-атлантскиот совет на Македонија, 
Исмет Рамадани, оцени дека ваквата статус-кво состојба полека станува неодржлива и токму поради тоа треба да се направат 
максимални напори час поскоро Макеоднија да се приклучи на  Северноатлантскиот сојуз.  
На  ваквата порака на Рамадани, државниот секретар во Министерството за одбрана Сашо Стефановски рече дека Македонија 
ги има исполнето сите критеруми за члентво во НАТО, меѓутоа,  пречка на тој пат е Грција која инсистира  прво  да се реши 
проблемот со името.     

Горазд Чомовски
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Македонскиот пазар на кондиторски производи, на годишно ниво (оценет според пласманот на 
домашните производители и увезените количини, се проценува на околу  32.000 – 33.000 тони, во 
вредност од  околу 92-93 милиони САД $.
 Најголем дел, или две третини на домашната потрошувачка која изнесува околу 33.000 тони се 

подмирува со производи од увоз, а околу една третина, помалку или повеќе кај одделни категории се производи од 
домашно производство. 

Производство,извоз, увоз по група на производи/во тони

Домашна потрошувачка Производство Извоз Домашен 
пазар Увоз Домашна 

потрошувачка
1 2 (3+4) 3 4 5 6 ( 4+5)

1. Свежи колачи (пекарски свежи и 
дневни колачи)

300 300 300

2.Медени колачи и слични 
производи, слатки бисквити, вафли 

и обланди
7.540 5.300 2.240 6.200 8.440

3.Други бисквити 17.000 14.000 3.000 4.500 7.500
4.Производи со  какао (преливи, 

чоколада и друго со какао)
4.500 2.800 1.700 8.400 10.100

5. Производи кои не содржат какао 
кекси, локум, алва, бонбони, гуми за 

џвакање)
4.400 500 3.900 2.000 5.900

Вкупно 33.740 22.600 11.140 21.100 32.240
Извор: ДЗС и сопствена процена врз основа на увозот во 2011 година

 Од вкупна потрошувачка на македонскиот пазар од околу 33.000 тони, 21.000 тони се подмируваат од увоз, а 
11.000 тони од домашни производители.
 Од вкупно произведени 33.000 тони кондиторски производи, 11.000 тони се продаваат на домашниот пазар, 
а 22.600 тони се извезуваат.
 Поради тоа, домашните производители две третини од своето производство го извезуваат.
 Согласно наведените движења, кондиторската индустрија е една од успешните индустрии во македонската 
економија, која во процесот на либерализација успеа губитокот на домашниот пазар под притисокот на 
силната увозна конкуренција,  паралелно да го надоместува со пласман на своите производи на странските 
пазари.
 Ова беше истакнато на редовната прес-конференција во Стопанската комора на Македонија (1.4.2013 
година). За состојбите во кондиторската индустрија пред новинарите зборуваа Стојмирка Тасевска, виш советник 
на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија и Васко Ристовски, виш советник во Дирекцијата за 
застапување на интересите на членките при Стопанската комора на Македонија.
 Расположивите капацитети пред трансформацијата на планскиот кон пазарниот систем на уредување, 
изнесуваа 33.000 тони и беа проектирани и изградени за високо заштитен пазар од 24 милиони потрошувачи, со 
производство од над 24.000-28.000 тони годишно во 1991 година, расположивите капацитети беа користени просечно 
годишно 70%, а во одделни периоди од годината до 90% (новогодишни и други празници). 
 Од 1996 година започна процесот на либерализација преку договорите за слободна трговија, најпрво со 
земјите од поранешна Југославија, односно земјите од регионот. По макотрпното приспособување на новите односи 
на основните пазарни агрегати, во рамките на натамошната либерализација, која се одвиваше многу побрзо од 
процесот на унапредувањето и осовременувањето на производството, домашната кондиторска индустрија се соочи 
со силната конкуренција од увозот.

РЕЗУЛТАТИ 
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УВОЗНИОТ ПРИТИСОК АМОРТИЗИРАН 
СО ОСВОЈУВАЊЕ СТРАНСКИ ПАЗАРИ

Кондиторската индустрија 
е успешна во пазарната 

либерализација



БИЗНИС ИНФО

 Вкупното годишно производство се намали на 12 500 тони во 2002 година, за околу 50% во однос на 1991 
година, кога изнесуваше 24.000 тони, и покрај новите над 30 микро субјекти во кондиторската индустрија.
 Но, во рамките на стратегијата на евро-интеграциските процеси, либерализацијата се прими како предност 
за да се надмине проблемот на малиот пазар а тоа создаде услови за перманентен пораст на производството во оваа 
дејност.

 Позитивната динамика започна од 2005 година наваму, посебно од 2005 година, кога изнесуваше вкупно 
13.000 тони, а во 2011 година достигна 33.000 тони. 

1. Свежите колачи и бисквити , во кои се групирани индустриските свежи и дневни колачи достигнаа околу 300 
тони во 2010 година, со намалување во однос на 2005 година од 21%, кога изнесуваше 363 тони. 

2. Најголем пораст (пораст за над два и пол пати - индекс 351) оствари    производството на производите од 
групата Колачи и слични производи, слатки бисквити, вафли и обланди, или од 2.145 тони во 2005 година 
се зголеми на 7.540 тони во 2011, со што ги истисна од пазарот свежите слатки во значителен обем и услови 
нивно намалено производство за 20% во наведениот период. 

3. Значителен пораст од за скоро три пати (индекс 375) забежан е и кај Други суви или конзервирани пекарски 
производи (бисквити, колачи, соленки, крекери и сл.) во 2011 во однос на 2005 година ( од 4.500 тони на над 
16.000 тони).

4. Кај производите во групата чоколади, производството во 2010 година достигна околу 3.950 тони,  со пораст од 
18% во однос на производството од 2005 година кога изнесуваше околу  3.345 тони. Структурата во вкупното 
производство, по видови на чоколадни производи е следна:

5. Производството на  производите  кои не содржат какао (кекси, локум, алва, бонбони, гуми за џвакање) забележа 
пораст од 66%  во 2011 во однос на 2005 година.

 Вкупната надворешно-трговска размена со кондиторски производи во 2011 година изнесува околу 40.000 
тони, при што на страната на увозот 21.000 тони, а на страната на извозот 22.600 тони. Според тоа, има количински 
суфицит во надворешно-трговската размена кај оваа производна гранка, вредносно има дефицит од 14 милиони САД 
$, како резултат на извозната структура одделно по производи (во извозот се позастапени производи со пониска 
вредност по единица производ. Извозот изнесува 55,9 милиони САД$, увозот 69,9 милиони САД$). 
 Во 2012 година  вредносно е остварен увоз од 18.000 тони (или за 16% помалку во однос на 2011 година) 
наспроти извозот од 26.000 тони (зголемување за 15% во однос на претходна година). Вредносно, остварен е  извоз  
од 62,6 милиони САД$ или 11% повеќе од 2011 година наспроти увозот од 61 милони САД$ (намалување од 11%) во 
однос на истиот период.       

РЕЗУЛТАТИ  
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БИЗНИС ИНФО

Иако Тајланд е  далечна земја  и недоволно познат како трговски партнер во  регионот, сепак е можна соработка, – посочи 
Н.Е. Ратахит Манатат, aмбасадор на Кралството Тајланд во Република Македонија со седиште во Анкара, при неговиот 
престој и разговорите во  Стопанската комора на Македонија (29.3.2013 година).
 Неговата посета на најстарата и најбројна деловна асоцијација во земјава следеше  по предавањето на 

акредативите за своето ново наименување. На средбата во Комората, беше изразена подготвеност за натамошно унапредување 
и интензивирање на билатералните 
односи меѓу двете земји, кои ги 
карактеризира пријателство и 
меѓусебно разбирање, а пред 
се` беше искажан интерес за 
интензивирање и зајакнување на 
соработката со Тајланд на економски 
план.
 - Во наредниот период 
потребно е да работиме на 
склучување на билатерални 
договори за економската 
соработка, за поттикнување и 
заштита на странски инвестиции, 
за одбегнување на двојното 
оданочување и даночната евазија. 
Тоа се предуслови за унапредување 
на трговската размена, а во 
реализацијата на овие приоритети 
очекуваме поддршка од Стопанската комора на Македонија, – истакна амбасадорот. - Политичките односи честопати ги диктираат 
економските релации на двете земји, а во нашиот случај исполнети се сите предуслови за поразвиена економска соработка.  
 Ратахит Манатат го потенцираше интересот за Р. Македонија како поволна земја за водење бизнис и за инвестирање 
од страна на тајландските  компании. Но, тој подвлече дека е потребно меѓусебно запознавање на двете бизнис-заедници, за да 
дојде до поинтензивна трговска размена. Поголема промоција на двете национални стопанства, учество на меѓународни саеми 
во двете земји и учество на заеднички проекти се дел од приоритетите на којшто ќе се фокусираат двете институции како локални 
партнери.
 Од своите домаќини гостинот беше запознаен со компаративните предности на Република Македонија од аспект на 
користење на мултилатерални и билатерални договори за слободна трговија, и за  можноста земјава да биде еден вид регионален 
центар за настап на тајландските инвеститори на европскиот пазар.
 Билатералната трговска размена во 2012 година достигна вредност од 23,5 милиони САД долари, и тоа главно во делот 
на увоз на производи од Тајланд, кој   се состои исклучиво од увоз на текстилни ткаенини и предива. Според структурата на 
трговската размена, најголемо учество во увозното салдо имаат:
 - харинги, туни и друга риба – 4 милиони САД долари;
 - друга репка или шеќерна трска – 5,2 милиони САД долари;
 - полиетилен – 3,7 милиони САД долари;
 - моторни возила - 558 илјади САД долари;
 - мемориски картички - 642 илјади САД долари;
 - машини за климатизација – 343 илјади САД долари и друго.

Влатко Стојановски

ТАЈЛАНД, ПОКРАЈ ТУРИСТИЧКА 
ДЕСТИНАЦИЈА, МОЖЕ ДА БИДЕ И 
ИНТЕРЕСЕН БИЗНИС-ПАРТНЕР 

ПОСЕТИ 
Амбасадорот на Тајланд, 
Н.Е. Ратахит Манатат во 
посета на Стопанската 
комора на Македонија 
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БИЗНИС ИНФО
ДОСИЕ 

КРАЛСТВО ТАЈЛАНД 
ДВЕ ДЕЦЕНИИ СО ВИСОКИ СТАПКИ НА РАСТ

 Во последните две децении, тајландската економија бележи една од највисоките стапки на раст во светот, со 
исклучок во периодот на азиската финансиска криза од 1997-1998 година. Извозот на индустриски производи, особено 
електроника, облека, автомобили, мебел, храна, играчки учествува со околу 60% од БДП. Туризмот е се` позначајна 
стопанска гранка. БДП во 2004 година беше 8100 сад $ по глава на жител, мерен според паритет на куповната моќ.

Надворешно-трговска размена меѓу Република Македонија и Кралството Тајланд
ВКУПНАТА РАЗМЕНА НА САЛДО НА ТРГОВСКИОТ ДЕФИЦИТ НА МАКЕДОНИЈА

 Вкупната трговска размена на Република Македонија со Кралството Тајланд во 2012 година достигна вредност 
од 23,5 милиони САД долари. Извозот е само 23 илјади САД долари, а увозот 23,4 милиони САД долари. 

Обем на трговската размена со Тајланд  во периодот јануари – декември 2012 година
Во САД долари

Извоз Увоз Вкупно
Количина во кг Сума во САД $ Количина во кг Сума во САД $ Количина во кг Сума во САД $

110.402,00 52.957,00 11.064.700,00 23.424.245,00 11.175.102,00 23.477.202,00

 Според структурата на трговската 
размена, најголемо учество во увозното салдо 
имаат: 
- харинги, туни и друга риба – 4 милиони САД 
долари;
- друга репка или шеќерна трска – 5,2 
милиони САД долари;
- полиетилен – 3,7 милиони САД долари;
- моторни возила- 558 илјади САД долари;
- мемориски картички - 642 илјади САД 
долари;
- машини за климатизација – 343 илјади САД 
долари и друго.

Надворешно-трговска размена меѓу 
Република Македонија и Кралството 
Тајланд во 2011 година
 Вкупната трговска размена на Република 
Македонија со Кралството Тајланд во 2011 
година достигна вредност од 21,1 милиони 
САД $. Размената се остварува исклучиво преку 
увозот на производи од Тајланд во вредност од 
21,1 милиони САД долари.  

Обем на трговската размена со Тајланд  во 
периодот јануари – декември 2011 година 

Во САД долари

Извоз Увоз Вкупно
Количина во кг Сума во САД $ Количина во кг Сума во САД $ Количина во кг Сума во САД $

14 14.024,00 5.915.380,00 21.146.185,00 5.915.394,00 21.160.209,00
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БРОЈКИ И ФАКТИ 

КРАЛСТВО ТАЈЛАНД

Показатели за земјата
Површина: вкупно 513.120 км² (земја : 510,890 
км², вода: 2.230 км2)
Главен град: Бангкок 
Локација: Југоисточна Азија, граничи со 
Андаманско Море и Тајландскиот залив, 
југоисточно од Бурма 
Население: 67,4 милиони (2012 година) 
Религии: будисти 94,6%, муслимани 4,6%, 
христијани 0,7%, други 0,1% (2000 година 
попис)
Етнички групи: Тајландци 75%, Кинези 14%, 
останати 11%
Приридни ресурси:  калај, гума, природен 
гас, волфрам, дрво, олово, риба, гипс, лигнит, 
флуорит, обработливо земјиште
Државно уредување: уставна монархија 
Законодавен систем: граѓанско право
Извршна власт:
- шеф на државата: кралот PHUMIPHON Adu-
nyadet (од 9 јуни 1946 година)
- претседател на Владата: премиер YINGLAK 
Chinnawat

Економски показатели

БДП куповна моќ: 646,1 милијарди САД $ 
(2012 година) 
БДП стапка на пораст: 5,6% (2012 година) 
БДП по жител: 10.000 САД $ (2012 година) 
БДП по сектори: земјоделие 13%; индустрија 

43%; услуги 44,1% (2012 год.) 
Стапка на инфлација: 3,1% (2012 година) 
Работна сила: 39,7 милиони (2012 година) 
Невработеност: 0,9% (2012 година)
Надворешен долг: 5.054 милијарди САД $ 
(2012 година) 
Индустриска стапка на пораст: 2,7% (2010 
година) 
Земјоделски производи: ориз, маниока, гума, 
пченка, шеќерна трска, кокос, соја
Индустрии: туризам, текстил и облека, 
земјоделски производи, пијалаци, тутун, 
цемент, накит и електрични апарати, 
компјутери и делови, интегрирани кола, 
мебел, пластика, автомобили и делови за 
автомобили, втор производител на волфрам 
во светот и трет светски производител на 
калај
Извоз: 218,1 милијарди САД $ (2012 година) 
Производи што се извезуваат: текстил и 
обувки, рибни производи, ориз, гума, накит, 
автомобили, компјутери и електрични 
апарати
Земји во кои се извезува: Кина 12%, Јапонија 
10.5%, САД 9,6%, Хонг Конг 7,2%, Малезија 
5,4%, Сингапур 5%, Индонезија 4,4% (2011)
Увоз: 213,7 милијарди САД $ (2012 година) 
Производи што се увезуваат: капитални 
производи, репроматеријали и суровини, 
производи за широка потрошувачка, горива
Земји од кои се увезува: Јапонија 18,4%, Кина 
13,4%, ОАЕ 6,3%, САД 5,9%, Малезија 5,4%, 
Јужна Кореја 4% (2011)

(Извор: CIA Country facts) 



БИЗНИС ИНФО

Вкупната трговска размена на Република Македонија со светот во 2012 година изнесува 10,5 милијарди САД долари,  
вредноста на извозот е 4,0  милијарди САД долари, а на увозот 6,5 милијарди САД долари. Покриеноста на увозот со извоз 
е 61,5%. Трговскиот дефицит изнесува 2,5 милијарди САД долари. 

 Вкупната надворешно-трговска размена на Република Македонија во посочениот период со земјите од Блискиот Исток, 
Магреб и Заливот изнесува 61,4 милиони САД $, при што е остварен извоз во вредност од 18,2 милиони САД $ и увоз во вредност 
од 43,3 милиони САД $. Трговскиот дефицит изнесува 18,1 милиони САД $, додека покриеноста на увозот со извоз изнесува 41,8 
%.

ТРГОВСКА РАЗМЕНА СО ЗЕМЈИТЕ ОД БЛИСКИОТ ИСТОК  ОД МАГРЕБ ВО 2012 И 2011 ГОДИНА
Прилог 1. Трговска размена со земјите од Југоисточен Медитеран

Име на земја
Извоз -  сума во УСА Увоз Вкупно

2011 2012 2011 2012 2011 2012
1. ЕУРОМЕД ЗЕМЈИ

Јордан 82.020,00 360.657,00 81.432,00 5.470,00 163.452,00 366.127,00
Мароко 132.126,00 8.350,00 1.320.026,00 1.321.196,00 1.452.152,00 1.329.546,00
Сирија 135.308,00 170.206,00 144.954,00 81.376,00 280.262,00 251.582,00
Тунис 1.510.031,00 57.667,00 1.222.024,00 1.450.121,00 2.732.055,00 1.507.788,00

Алжир 439.849,00 277.499,00 3.393.947,00 704.954,00 3.833.796,00 982.453,00

Египет 552.951,00 751.191,00 5.765.927,00 5.316.525,00 6.318.878,00 6.067.716,00
Израел 1.013.813,00 2.748.212,00 19.862.314,00 25.391.055,00 20.876.127,00 28.139.267,00
Либан 130.537,00 163.920,00 1.474,00 30.930,00 132.011,00 194.850,00
Либија 152.826,00 757.408,00 519 578 153.345,00 757.986,00
Вкупно 4.149.461,00 5.295.110,00 31.792.617,00 34.302.205,00 35.942.078,00 39.597.315,00

2. ЗЕМЈИ ОД Блискиот исток и  ЗАЛИВОТ
Кувајт 10.051,00 121.082,00 1.654.294,00 843.763,00 1.664.345,00 964.845,00

Бахреин 10.945,00 7.506,00 813 7.506,00 11.758,00 15.012,00
Ирак 7.919.392,00 4.465.874,00 6.193,00 0 7.925.585,00 4.465.874,00

Обединети Арапски Емирати 6.546.027,00 5.673.858,00 1.137.852,00 1.103.835,00 7.683.879,00 6.777.693,00
Катар 13.584,00 1.061,00 503.740,00 544.421,00 517.324,00 545.482,00

Саудиска Арабија 115.080,00 2.550.807,00 2.980.398,00 3.520.666,00 3.095.478,00 6.071.473,00
Иран 942.545,00 86.583,00 5.300.471,00 2.871.775,00 6.243.016,00 2.958.358,00

Вкупно 15.557.624,00 12.906.771,00 11.583.761,00 8.891.966,00 27.141.385,00 21.798.737,00
ТОТАЛ (1+2) 19.707.085,00 18.201.881,00 43.376.378,00 43.194.171,00 63.083.463,00 61.396.052,00

 
 Трговската размена со наведените земји учествува во вкупната трговска размена на Република Македонија со 5,8%,  извозот 
со 4,5%,  додека учеството во вкупниот увоз на земјата изнесува 6,6%. 
 Трговски суфицит е остварен со: Ирак, Либан,Сирија, Либија и Обединетите Арапски Емирати.  Најголем трговски дефицит 
е остварен со Израел, преку 22,6 мил. САД $, а најголем трговски суфицит со Обединетите Арапски Емирати од 4,4 мил. САД $. 
 Земјите со кои е остварена трговската размена во вредност од над 1 мил. САД $ во 2012 година се: Израел (28,1мил. САД 
$); Мароко (1,3 мил. САД $) Иран (2,9 мил. САД $), Египет (6,1 мил. САД $), Ирак (4,5 мил. САД $), Обединетите Арапски Емирати (6,7 

„АРАПСКАТА ПРОЛЕТ“ ДОПРВА ТРЕБА 
ДА ЈА “РАЗЗЕЛЕНУВА“ РАЗМЕНАТА НА 
МАКЕДОНИЈА СО  ОВОЈ РЕГИОН!

АНАЛИЗИ Трговската размена на 
Република Македонија

со земјите од Блискиот Исток 
, МАГРЕБ и Заливот во 2012 

година
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мил. САД $), Саудиска Арабија (6,1 мил. САД $) и 
Тунис (1,5мил. САД $).
 Земјите во кои е извезено над 1 мил. 
САД $ се: Ирак (4,5 мил. САД $), Израел (2,7 САД 
$), Саудиска Арабија (2,5 САД $) и Обединетите 
Арапски Емирати (5,7 мил. САД $).
 Земјите во кои е увезено над 1 мил. САД 
$ се: Израел (25,3 мил. САД $), Египет (5,3 мил. 
САД $), Иран (2,4 мил. САД $), Тунис (1,5 САД $), 
Мароко (1,5 мил. САД $), Саудиска Арабија (3,5 
мил. САД $) и  Обединетите Арапски Емирати 
(1,1 мил. САД $) 
 Во поглед на застапеноста на 
производите во размената, во 2012 година 
најмногу во извозот се застапени во 
вредност на 1 мил. САД долари: свежи јаболка, 
гранулирана згура од производство на железо и 
челик, цигари и тутун за пушење, слатки бисквити, вафли колачи и останати пекарски производи, производи за исхрана од житарки  
и друго со занемарлива вредност.
 Во увозот, во вредност над 1 мил. САД долари статистиката бележи: чист натриум хлорид и сол (сол за јадење и 
денатурирана), нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали, полиетилен, со специфична густина 0,94 или поголема, 
други хемиски производи, сардини, сок од портокал и ананас, апарати и  делови од областа комуникации, табли за дистрибуција на 
електрична енергија и др.
 Споредбено, 2010–2012 година, индексот на трговската размена со земјите од југоисточен Медитеран  е 124,1, на извоз 
131,5 и на увоз 123,1. Со земјите од Блиски Исток и Заливот индексот на трговската размена е 80,3, на извоз 82,9 и на увоз 76,7. 
Вкупно двете групи на земји, во однос на вкупната трговската размена бележат индекс на пад, 97,3, на извоз 92,3 и на увоз 99,6. 
Имајќи предвид дека во 2010 година  почнаа немирите во тој регион и санкциите во однос на Иран, без оглед на малите вредности 
на остварената трговија, сепак овие пазари заслужуваат поголемо внимание и ангажман за унапредување на трговијата. Така, во 
2012 година, споредено со 2010, забележен е раст на трговијата со Јордан, Тунис, Алжир, Египет, Израел, Бахреин, Катар и Судиска 
Арабија. Извозот е зголемен со Јордан, Алжир, Израел, Либија, Кувајт, и Саудиска Арабија. Увозот е зголемен со Тунис, Египет, Израел, 
Катар и Саудиска Арабија.
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Споредбена табела на трговската размена  во 2010–2012 година
Прилог 4. Трговска размена со земјите од Југоисточен Медитеран

Име на земја
Извоз -  сума во САД $ Увоз -сума во САД $ Вкупно- сума во САД $

2010 2012 Индекс 2010 2012 Индекс 2010 2012 Индекс

ЕУРОМЕД ЗЕМЈИ

Јордан 97.167,00 360.657,00 372,2 28.797,00 5.470,00 17.2 125.964,00 366.127,00 290.5

Мароко 297.612,00 8.350,00 2.69 1.354.080,00 1.321.196,00 97.5 1.651.692,00 1.329.546,00 80.5

Сирија 287.518,00 170.206,00 59.2 126.849,00 81.376,00 63.8 414.367,00 251.582,00 60.6

Тунис 496.121,00 57.667,00 11.7 683.650,00 1.450.121,00 211.9 1.179.771,00 1.507.788,00 127.8

Алжир 224.018,00 277.499,00 123.6 0,00 704.954,00 - 224.018,00 982.453,00 438.4

Египет 1.217.154,00 751.191,00 61.7 4.614.368,00 5.316.525,00 115.2 5.831.522,00 6.067.716,00 104.1

Израел 843.757,00 2.748.212,00 325.6 18.272.988,00 25.391.055,00 138.8 19.116.745,00 28.139.267,00 147.3

Либан 292.843,00 163.920,00 55.9 56.716,00 30.930,00 54.4 349.559,00 194.850,00 55.8

Либија 269.627,00 757.408,00 281.4 2.731.340,00 578 - 3.000.967,00 757.986,00 25.3

Вкупно 1 4.025.817,00 5.295.110,00 131.5 27.868.788,00 34.302.205,00 123.1 31.894.605,00 39.597.315,00 124.1

ЗЕМЈИ ОД БЛИСКИ ИСТОК И  ЗАЛИВОТ

Кувајт 10.051,00 121.082,00 1210 1.654.294,00 843.763,00 51,0 1.664.345,00 964.845,00 57,9

Бахреин 10.945,00 7.506,00 68.6 813 7.506,00 923,2 11.758,00 15.012,00 127,6

Ирак 7.919.392,00 4.465.874,00 56.4 6.193,00 0.00 - 7.925.585,00 4.465.874,00 56,3

Обединети Арапски 
Емирати

6.546.027,00 5.673.858,00 86.7 1.137.852,00 1.103.835,00 97,0 7.683.879,00 6.777.693,00 88,2

Катар 13.584,00 1.061,00 7.81 503.740,00 544.421,00 107,9 517.324,00 545.482,00 105,4

Саудиска Арабија 115.080,00 2.550.807,00 2218.2 2.980.398,00 3.520.666,00 118,1 3.095.478,00 6.071.473,00 200,0

Иран 942.545,00 86.583,00 9.12 5.300.471,00 2.871.775,00 54,2 6.243.016,00 2.958.358,00 47,4

Вкупно  2 15.557.624,00 12.906.771,00 82.9 11.583.761,00 8.891.966,00 76,7 27.141.385,00 21.798.737,00 80,3

TОТАЛ (1+2) 19.707.085,00 18.201.881,00 92,3 43.376.378,00 43.194.171,00 99,6 63.083.463,00 61.396.052,00 97,3

         
 Генерално, „Арапската пролет“ битно не влијаела на трговската размена на Република Македонија со регионот.  Тоа 
потврдува дека настаните, освен во однос на увозот од Иран, немале екстремно негативно влијание врз деловните иницијативи во 
однос на овие земји. Потребно е внимателно да се следи развојот на економските и политичките односи во регионот и во рамките 
на дадените околности да се овозможува и да се поттикнува учеството на овие пазари. Во таа смисла, големи се очекувањата 
од имплементацијата на Регионалната конвенција за пан-евро-мед  преференцијални правила за потекло, која е ратификувана 
во Република Македонија минатата година, а којашто мултилатерално ќе биде во имплементација од 2015 година. Периодот што 
претстои треба да се искористи за склучување на билатерални договори за преференцијална трговија со земјите од Медитеранскиот 
басен.
 Надворешно-трговската размена со овој регион и понатаму се одвива инцидентно, без генерална стратегија, како резултат 
и на скромната билатерална регулатива, иако таа од година во година се унапредува по бројот, но не и во однос на новите земји 
и, што е особено важно, не се носат конвенции за меѓусебно признавање на јавните и други документи. Обидите на компаниите 
да ја зголемат размената, особено извозот, и понатаму се опструирани од се` уште невоспоставената преференцијална трговија, 
сложена и скапа процедура за заверка на документите кои ги следат надворешно-трговски процедури, неможноста за  добивање 
визи на граница,  немањето дипломатско-конзуларни претставништва во  тие земји и немањето локална поддршка.  
 Земјите од Агадирската спогодба (Јордан, Египет, Тунис и Мароко), како и земјите од Заливот, ја имаат главно апроксимирано 
националната регулатива со регулативата на ЕУ во однос на трговијата со земјоделски, но и со други производи. Тоа значи дека 
во нашиот процес на апроксимација (особено во однос на стандардите на квалитет, технички, ветеринарни и фитосанитарни) е 
потребно да се утврдат приоритети кои одговараат на експортниот потенцијал. Во практиката постојат примери кои ја потврдуваат 
ова состојба.  
 Конкурентноста на нашите компании може да се зголеми со ХАЛАЛ- сертифицирање, не само на производи туку и на 
услуги, како што е туризмот и во таа смисла се поддржуваат мерките на Министерството за економија на директна поддршка 
на компаниите за воведување на овој стандард, без оглед на фактот колку таа би била симболична. Но, како пропратна мерка би 
требало да има буџетска поддршка на нашите компании за учество како излагачи на саеми во тие земји. Во некои земји ХАЛАЛ е 
услов за влегување на пазарите. Инаку, ХАЛАЛ-сертификацијата на глобално ниво ја зголемува конкурентноста на компаниите. 
Во Република Македонија ХАЛАЛ имаа сертифицирано компаниите: „Макпрогрес“ -  Виница, „Виго – 48“ - Скопје, „Пико“, „Виталиа“, 
„Алкалод  - чаеви“, „Ука Комерц“. Центарот за квалитет при Стопанката комора на Македонија врши воведување на ХАЛАЛ-стандардот 

АНАЛИЗИ 
четврток, 4 април 2013, Бр. 13012



БИЗНИС ИНФО
АНАЛИЗИ 

13четврток, 4 април 2013, Бр. 130

во „Витаминка“, „Благој Ѓорев“, „Европа“ - Штип и „Агроели“ -   Велес. 
 Следењето  на политиките на ЕУ за поддршка на трансформацијата на медитеранскиот регионот може да послужи како 
навигатор на деловните активности, како и тендерите во тие земји, чиј инвеститор е ЕУ, а се насочени кон трансформација на 
економијата, унапредување на инфраструктурата, прекуграничната соработка и унапредување на демократијата. Од вкупната 
трговија со светот, во 2011 година, медитеранскиот регион учествува со 8,6%. ЕУ има извезено во земјите од Барселонскиот 
процес 159 милијарди евра, во 2011 година (147,6 милијарди евра  во 2010) и има увезено 130 милијарди евра (131,1 милијарди 
евра во 2010). За периодот 2007-2013 година ЕУ-програмата за соседство има потрошено 13 милијарди евра за земјите во кои 
се случи „Арапската пролет“. Во услови кога се прогнозира продлабочување на економската криза, ЕУ инсистира на успешност 
на финансираните реформи, со цел целосно и хармонизирано отворање на овие пазари. Освен поддршката на трговското 
обединување на регионот, создавање зона на слободна трговија, ЕУ ги финансира реформите и обединувањето на финансискиот, 
осигурителниот, транспортниот и енергетскиот сектор. Неуспехот на планираните реформи би имале подрастични последици врз 
ЕУ, отколку врз самите медитерански земји.
 Инаку, освен со Либија и Сирија, кои се суспендирани, ЕУ со сите земји од регионот развива асоцијативни договори. 
Овие договори, кои ја регулираат трговијата, се фокусирани на додатна либерализација на трговијата со земјоделски  производи, 
натамошна либерализација на услугите и инвестициите, преговори во однос на меѓусебно прифаќање на акредитациите и 
стандардите за индустриските производи, како и воспоставување на длабока и сеопфатна зона на слободна трговија. 
 ЕУ го поддржува зајакнувањето на либерализацијата на трговијата меѓу самите земји од Медитеранот, нечленки на ЕУ. 
 Агадирската спогодба за слободна трговија (Тунис, Мароко, Јордан и Египет) на сила е од 2007 година и останува отворена 
и за другите медитерански земји. 
 Израел и Јордан имаат потпишано Договор за слободна трговија.
 Египет, Израел, Јордан, Либан, Мароко, Палестина, Сирија и Тунис потпишаа договори за слободна трговија со Турција.
 Овие процеси ќе бидат извонредна можност за Република Македонија да ја развива својата трговија, а во контекст на 
Регионалната конвенција за пан-евро-мед  преференцијални правила за потекло. 

ПРЕДЛОГ-МЕРКИ 
на поддршка за унапредување на стопанската соработка, 

трговијата и инвестициите со земјите од ЕВРО-МЕД зоната,  Блискиот Исток и Заливот 

 Собранието на Стопанската комора на Македонија, со усвојување на предложената Програма за работа на Стопанската 
комора на Македонија во 2013 година, како еден од приоритетите ја потврди и поддршката на компаниите за воспоставување 
соработка со земјите на Блиски Исток, Магреб и Заливот. Неодминлива  е поддршката на ваквата стратегија од страна на Владата - 
создавање стратегија, правна рамка и други услови. Во тој контекст, се цени дека е потребно да се преземат следните мерки: 
 Либерализација на трговијата – да се интензивира процесот,  односно да  отпочне процесот на либерализација на 
трговијата во рамките на евромедитеранското партнерство, односно пристапување кон реализација на политичката одлука на ЕУ, 
земјите од Западен Балкан да се приклучат кон евромедитеранската зона на слободна трговија преку Регионалната конвенција за 
пан-евро-мед  преференцијални правила за потекло. Либерализацијата на трговија со југоистичен Медитеран треба да се третира 
како составен дел од ЕУ-интеграциите. Земјите од Агадирската спогодба и Израел би требало да бидат приоритет.
 Исто така, треба да се разгледа можноста за преференцијална трговија со Ирак и Либија.
 Проширување на мрежата на договори за одбегнување на двојното оданочување и заштита на странски инвестиции – 
договорите од овој вид ги  поттикнуваат трговијата и инвестициите. Регулирањето на оваа материја со Либија, Ирак и Израел би 
требало да е приоритетно. Со трите земји има потенцијал за зголемување на трговската размена. Овој пристап треба да се има и 
кон земјите од Заливот.  
 Взаемно признавање на сертификатите за потекло - Во трговската размена со земјите од Блиски Исток, Магреб и со 
централноазиските земји проблем е признавањето на македонскиот сертификат за потекло бидејќи признавањето не е билатерално 
уредено. Се очекува Министерството за надворешни работи да ја заврши постапката за меѓусебно признавање на сертификатите 
за потекло, иницирана од Стопанската комора на Македонија во 2006 година со Либија. Но исто така и со другите земји да се 
инсистира на билатерално регулирање на взаемно признавање на сертификатите за потекло, или барем надлежните амбасади да 
бидат во Софија, Тирана и во Белград.
 Взаемно признавање на јавните документи и исправи и визните процедури со земјите од Блискиот Исток и 
од МАГРЕБ и други трети земји, како и други конвенции - За земјите во коишто Република Македонија нема амбасади (за 
сега има во Израел, Египет и во Катар), да се разгледа можноста за олеснување на процедурите за добивање визи, во смисла, 
по исполнување на сите услови и претходни процедури, истите да се издадат на граничниот премин во Република Македонија, 
односно во дотичната земја. Исто така, билатералните конвенции за признавање на јавните исправи би го олесниле секојдневното 
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функционирање на деловните луѓе, особено во услови на немање дипломатско-конзуларни претставништва.
 Поддршка на воспоставување директни контакти бизнис со бизнис - воспоставување директни контакти бизнис 
со бизнис во основа е работа на приватниот сектор, но администрацијата треба да ја овозможи рамката на поддршка (промоција 
на извозот, учество на саеими, бизнис-форуми на владино ниво...). Согласно Програмата на Европската комисија за поддршка за 
интензивирање на трговската и инвестициската соработка со земјите од југоисточен Медитеран и Република Македонија да донесе 
стратегија во однос на инструментите за поддршка на промовирањето и унапредувањето на билатералната стопанска соработка 
со регионот.
 Министерството за здравство и Министерството за образование да  ги преиспитаат интересите и можностите 
за воспоставување билатерална правна рамка, приоритет со Ирак и со Либија, за соработка во области за коишто тие имаат 
надлежности. Со  тоа се отвораат можности за нови вработувања и унапредување на трговијата.
 Решавање на проблеми на побарувања - Владата да ги преиспита можностите за пребивање на побарувањата кон 
Република Македонија, по основ на сукцесија, со извоз на стоки и услуги, приватизација на државната сопственост или отпис на 
долг преку проекти за заштита на животната средина.
 Времено преземање на билатералните конвенции и договори од поранешна СФРЈ -  Со оглед дека процесот на 
унапредување на билатералната инфраструктура е процес којшто бара време, се предлага, за оние конвенции коишто се од техничка 
природа, коишто не бараат мериторно преговарање, со одлука на Владата или вербална нота, да се преземат од поранешна СФРЈ 
додека не се постигнат билатерални конвенции. Уставниот закон на Република Македонија предвидува во периодот на сукцесија 
земјата да може да ги применува билатералните конвенции и договори од поранешна СФРЈ се` додека не обезбеди сопствени. 
Всушност, ваквата пракса веќе е применувана (ветеринарна и фитосанитарна соработка со Унгарија, безвизен режим со Азербејџан 
(за сега е во важност за граѓаните на Азербејџан, но не и за нашите граѓани), Белорусија и Грузија.
 Системско благовремено информирање и вклучување на приватниот сектор во активностите на Владата и претседателот 
на државата во однос на активностите во земјите на југоисточен Медитеран и земјите од Заливот – со благовремено информирање, 
приватниот сектор може да даде директна поддршка во унапредување на стопанската соработка со земјите од  овој регион, но 
и преку коморската соработка да биде иницијатор и лобист за решавање на многубројни билатерални содржини и не само во 
сферата на стопанството.
 Проширување на мрежата на договори за одбегнување на двојното оданочување и заштита на странски 
инвестиции – договорите од овој вид ги поттикнуваат трговијата и инвестициите. Регулирањето на оваа материја со Либија, Ирак 
и Израел и  заштитата на инвестиците со Катар би требало да е приоритетно. Со трите земји има потенцијал за зголемување на 
трговската размена, а со Катар оваа материја е битна од аспект на активностите на Инвестицискиот фонд на Катар во Југоисточна 
и Централна Европа.
 Либерализација на трговијата – да се интензивира, односно да отпочне процесот на либерализација на трговијата 
во рамките на евромедитеранското партнерство, односно пристапување кон реализација на политичката одлука на ЕУ, земјите 
од Западен Балкан да се приклучат кон евромедитеранската зона на слободна трговија. Либерализацијата на трговијата со 
југоистичниот Медитеран треба да се третира како составен дел од ЕУ-интеграциите.
 Взаемно признавање на сертификатите за потекло - Во трговската размена со земјите од Блискиот Исток, Магреб и со 
централноазиските земји проблем е признавањето на македонскиот сертификат за потекло бидејќи признавањето не е билатерално 
уредено. Се очекува Министерството за надворешни работи да ја заврши постапката за меѓусебно признавање на сертификатите 
за потекло, иницирана од Стопанската комора на Македонија во 2006 година. Но исто така и со другите земји да се инсистира на 
билатерално регулирање на взаемно признавање на сертификатите за потекло.
 Взаемно признавање на јавните документи и исправи и визните процедури со земјите од Блискиот Исток и 
од МАГРЕБ и други трети земји, како и други конвенции - За земјите во коишто Република Македонија нема амбасади (за 
сега има во Израел, Египет и Катар), да се разгледа можноста за олеснување на процедурите за добивање визи, во смисла, по 
исполнување на сите услови и претходни процедури, истите да се издадат на граничниот премин во Република Македонија. Исто 
така, билатералните конвенции за признавање на јавните исправи би го олесниле секојдневното функционирање на деловните 
луѓе особено во услови на немање дипломатско-конзуларни претставништва.
 Тунис – Република Македонија што побргу да воспостави дипломатски односи со Тунис.
 Поддршка за воспоставување директни контакти бизнис со бизнис - воспоставување директни контакти бизнис со 
бизнис во основа е работа на приватниот сектор, но администрацијата треба да ја овозможи рамката на поддршката (промоција 
на извозот,  учество на саеими, бизнис-форуми на владино ниво...). Согласно Програмата на Европската комисија за поддршка за 
интензивирање на трговската и инвестициската соработка меѓу земјите од југоисточен Медитеран и Република Македонија, да 
донесе стратегија во однос на инструментите за поддршка за промовирање и унапредување на билатералната стопанска соработка 
со регионот.
 Министерството за здравство и Министерството за образование да  ги преиспитаат интересите и можностите за 
воспоставување билатерална правна рамка со Ирак и со Либија за соработка во области за коишто тие имаат надлежности. Со   тоа 

АНАЛИЗИ 
четврток, 4 април 2013, Бр. 13014



БИЗНИС ИНФО
АНАЛИЗИ 

15четврток, 4 април 2013, Бр. 130

се отвораат можности за нови вработувања и унапредување на трговијата.
 Решавање на проблеми на побарувања - Владата да ги преиспита можностите за пребивање на побарувањата кон 
Република Македонија, по основ на сукцесија, со извоз на стоки и услуги, приватизација на државната сопственост или отпис на 
долг преку проекти за заштита на животната средина.
 Времено преземање на билатералните конвенции и договори од поранешна СФРЈ -  Со оглед дека процесот на 
унапредување на билатералната инфраструктура е процес којшто бара време, се предлага, за оние конвенции коишто се од техничка 
природа, коишто не бараат мериторно преговарање, со одлука на Владата или вербална нота, да се преземат од поранешна СФРЈ 
додека не се постигнат билатерални конвенции. Уставниот закон на Република Македонија предвидува во периодот на сукцесија 
земјата да може да ги применува билатералните конвенции и договори од поранешна СФРЈ се` додека не  обезбеди сопствени. 
Всушност, ваквата пракса веќе е применувана (ветеринарна и фитосанитарна соработка со Унгарија, безвизен режим со Азербејџан, 
Белорусија и Грузија).
 Системско навремено информирање и вклучување на приватниот сектор во активностите на Владата и претседателот 
на државата во однос на активностите во земјите на југоисточен Медитеран и земјите од Заливот – со благовремено информирање 
приватниот сектор може да даде директна поддршка во унапредувањето на стопанската соработка со земјите од  овој регион, но 
и преку коморската соработка да биде иницијатор и лобист за решавање на многубројни билатерални содржини и не само во 
сферата на стопанството.
 Поддршка на компаниите во пласирањето на алтернативни пазари - Стопанската комора на Македонија, согласно 
програмските определби за 2013 година, ќе биде фокусирана на поддршка на нејзините членки во пробивање на алтернативни 
пазари. Тоа подразбира промоција на алтернативните пазари и  промоција на македонските компании и сектори на тие пазари. Овие 
активности ќе се реализираат со поддршка на турските институции и пазари и со сопствени ресурси во соработка со партнерските 
институции во тие земји, пред се` комори. Стопанската комора на Македонија ќе организира деловни форуми, посети на саеми 
и организирање на саемски претставувања, учество на форуми во тие земји и организирање на исти во Република Македонија. 
Комората ќе дава индивидуална поддршка на секоја одделна компанија-членка во однос на соработката на  таргетирани алтернативни 
пазари. Преку информативната дејност, Комората ќе работи на постојано информирање на компаниите за алтернативните пазари. 

БИЛАТЕРАЛНА ПРАВНА РАМКА
 на Република Македонија

 со Египет, Израел, Ирак, Иран, Катар, Кувајт, Мароко

(ИНГ Регистер март 2013)

ЗАКОН за ратификација на регионалната Kонвенција за паневромедитерански преференцијални правила на потекло (2012). 

Договорни страни на Конвенцијата се: ЕУ, Фарските Острови, земјите на ЕФТА,  учесници во Барцелонскиот процес (Алжир, Египет, 
Израел, Јордан, Либан, Мароко, ПЛО во полза на палестинските власти на Западниот Брег и Појасот Газа, Сирија, Тунис ), Турција и 
земјите од Западен Балкан (Албаниа, БиХ, Хрватска, Македонија, Србија  и Косово, согласно Резолуцијата 1244 на ОН).

Е Г И П Е Т

ЗАКОН за ратификација на Спогодбата меѓу македонската Влада и египетската Влада за научна и технолошка соработка  ( 2000)

ЗАКОН за ратификација на трговската спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Арапската Република Египет ( 
2000)

ЗАКОН за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Арапската Република Египет за 
поттикнување и заемна заштита на инвестициите ( 2000)

ЗАКОН за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Арапската Република Египет за одбегнување 
на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал (2000)

ЗАКОН за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Арапската Република Египет за соработка 
на полето на борбата против криминалот (2000) 
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ЗАКОН за ратификација на Спогодбата за културна соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Арапската 
Република Египет (2000)

Договор за соработка и заемно признавање на сертификатите за потекло на стоките, меѓу Стопанска комора на Македонија и  
Федерацијата на трговско-индустриски комори на Египет (мај 2003);

ИЗРАЕЛ

ЗАКОН за ратификација на Спогодбата за редовен воздушен сообраќај меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата 
на Израел (1999)

ЗАКОН за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата на Израел за соработка во 
областа на културата, образованието и науката (2005)

ЗАКОН за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата на Израел за соработка во  
областа на здравството и медицината ( 2010)

ИРАН 

ЗАКОН за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската Република Иран за превоз 
на патници и стоки во меѓународниот патен сообраќај (1998)

ЗАКОН за ратификација на Спогодбата за културна, научна и образовна соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата 
на Исламската република Иран (2001)

ЗАКОН за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската Република Иран за заемно 
унапредување и заштита на инвестиции  (2002)

ЗАКОН за ратификација на Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската Република Иран за одбегнување 
на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал (2002) 

ЗАКОН за ратификација на Договор за трговска економска соработка меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Исламската 
Република Иран (2002)

ОДЛУКА за воведување на рестриктивната мерка кон иран согласно со резолуцијата 1929 (2010) на советот за безбедност на 
обединетите нации (2011)

ОДЛУКА за воведување на рестриктивната мерка согласно одлуката 2011/783/ЗНБП на советот од 1 декември 2011 година за 
изменување на одлука 2010/413/ЗНБП за рестриктивни мерки против Иран (2012,2013)

ОДЛУКА за воведување на рестриктивната мерка согласно регулативата за спроведување (ЕУ) бр.945/2012 на советот од 15 
октомври 2012 година за спроведување на регулатива (ЕУ) бр.267/2012 за рестриктивни мерки против Иран (2013)

К А Т А Р

ЗАКОН за ратификација на Договорот за економска, комерцијална и техничка соработка меѓу Владата на Република Македонија и 
Владата на Државата Катар (2005, во сила на 26 септември  2008)

ЗАКОН за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Катар за одбегнување на 
двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход (2008 ) 
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ЗАКОН за ратификација на  Меморандумот за соработка во областа на земјоделството меѓу Владата на Република Македонија и Владата 
на Државата Катар (2009)

ЗАКОН за ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на државата Катар за редовен воздушен 
сообраќај (2012)

ЗАКОН за ратификација на договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на државата Катар за заемно поттикнување и 
заштита на инвестиции (2012)

ЗАКОН за ратификација на договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на државата Катар за регулирање на вработување 
на работна сила во државата катар (2012)

ЗАКОН за ратификација на спогодбата за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на 
државата Катар (2012)

К У В А Ј Т

ЗАКОН за ратификација на Договорот меѓу Владата на Државата Кувајт и Владата на РМ за консолидација и репрограмирање на 
одредени долгови на РМ спрема Државата Кувајт (1997)

ЗАКОН за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Државата Кувајт за економска и техничка 
соработка (2003)

Закон за ратификација на Договорот за статусот на на силите на Република Македонија во Кувајт (2003)

ЗАКОН за ратификација на договорот меѓу Република Македонија и државата Кувајт за заемно поттикнување и заштита на инвестиции 
(2010)

ЗАКОН за ратификација на договорот меѓу Република Македонија и државата Кувајт за одбегнување на двојното оданочување и за 
заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход и на капитал (2012)

М А Р О  К  О

ЗАКОН за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Кралството Мароко за одбегнување на двојното 
оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход (2010 )

 ЗАКОН за ратификација на договорот меѓу Република Македонија и Кралството Мароко за заемно поттикнување и заштита на 
инвестиции (2010)
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Пред новите  членки на Стопанската 
комора на Македонија  на 2.4.2013 година   
традиционално се одржа презентација 
на Програмата, активностите и услугите 

што ги реализира најстарата и најбројната деловна 
асоцијација во земјава.
 Средбата ја отвори Стојмирка Тасевска,  
виш советник на Управниот одбор,  при што 
детално зборуваше за сите активности, проекти 
и за вредности кон кои се стреми Комората, а кои 
директно се насочени членките да се здобијат со 
знаења, искуства и алатки кои реално би придонеле 
за поефикасно работење на компаниите. Воедно, таа 
детално го објасни и начинот на којшто функционираат 
асоцијациите, здруженијата, групациите и другите 
органи и тела во рамките на Комората.
 Стево Серафимов, самостоен советник во 
секторот за меѓународна соработка, промовирање и информирање на членките, го образложи начинот на кој се користи веб-
порталот на Стопанската комора на Македонија. 
 Татјана Штерјова, детално ја презентираше работата на Постојниот избран суд – Арбитража за решавањето на меѓусебните 
спорови на компаниите, како можност да се избегнат и долгите судски постапки. Лазе Ангелевски зборуваше за  документите што 
ги издава  Комората.

Анита Митревска

На 26.3.2013 година во Стопанската комора на Македонија се одржа еднодневен семинар на тема: „Односот на Собранието 
со останатите обврзни органи во АД со 
компаративен приод кон последните 
измени на ЗТД”.

  Семинарот беше спроведен во соработка со 
Слаѓана Серафимова и Тања Петковска, адвокати од 
Скопје. Тие на присутните детално да им  презентираа  
проблематиката за Собранието на АД,  како орган кој 
ја отсликува волјата на целото акционерско друштво, 
условите и начините на изразувањето на волјата 
преку носењето на одлуките на акционерското 
друштво. Исто така, беа разработени и системите на 
управување кои ги користат акционерските друштва 
со посебен осврт врз разграничувањето меѓу 
Управниот и Надзорниот одбор. Последниот дел од 
семинарот ќе беше посветен на детална анализа на 
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друштво со другите обврзни 

органи според Законот за 
трговски друштва
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последните измени на Законот за трговските друштва.  
 На семинарот стана збор за собранието на АД - волјата на АД; видови и надлежности на Собранието на АД, свикување и 
одржување на Собранието на АД; (не)важноста на неговите одлуки; системи на управување на АД; едностепен и двостепен систем 
на управување; разграничување на Управниот и Надзорниот одбор; детален осврт врз последните измени на ЗТД и причините 
за нивното донесување, одобрување зделка со заинтересирана страна кај АД чии хартии од вредност котираат на овластена 
берза, утврдување правен статус на неактивно трговско друштво, негово бришење од надлежен регистар и правниот статус кој го 
следи.
 Интерактивната расправа беше збогатена со дебата и решавање на практични примери меѓу предавачите и учесниците. 
Стопанската комора на Македонија на сите учесници им додели соодветни сертификати за стекнатото знаење.   

.Симона Ристоска

На покана на Средношколската академија за бизнис администрација (САБА) во Битола, на 28.3.2013 година, Регионалната 
комора со седиште во Битола ја презентираше својата работа, како и структурата и организацијата на Стопанската 
комора на Македонија пред учениците и 
наставниот кадар на ова училиште.

 САБА е приватна научна заедница која е 
дизајнирана со образовна програма достапна на 
ученици со различни способности, интереси и цели. 
Целта на Академијата е да им помогне на учениците 
да ги истакнат своите академски способности на 
соодветно ниво и да се изразуваат со прецизна 
писменост во светот на бизнисот во иднина.
 Како дел од нивната програма е постојано 
партнерство со локалната бизнис-заедница. Поради 
тоа и поради потребата да им се овозможи на 
учениците да ги доживеат и сфатат работните искуства 
од „реалниот живот” и да ги внесат во реализацијата 
на училишната програма, Регионалната комора со 
седиште во Битола обезбеди блиска соработка преку 
овој вид на предавања и контакти со локалните 
компании.
 На овој начин, со поврзување на наставните 
предмети со бизнисот и со професионалните организации како што е Стопанската комора на Македонија, им беше дадена на 
учениците целосно нова перспектива во учењето и тоа ќе им овозможува да ги развиваат клучните способности што ќе ги подготват 
за професионалниот и за секојдневниот живот.
 Учениците беа запознаени со основите на коморското организирање во Македонија, почнувајќи од одговор на прашањето: 
Што е тоа Стопанска комора?, па се` до тоа што работодавачите бараат од младите луѓе кои знаат убаво да се претстават себе си, да 
бидат одговорни, прецизни со навремено извршување на задачите. 
 Исто така, учениците беа запознаени и поттикнати дека мора да имаат добри комуникациски способности, да умеат да ги 
решаваат проблемите и да преземаат иницијатива.
 Овој вид на соработка со бизнис-секторот има за цел секој ученик да излезе од училиштето целосно подготвен со сите 
потребни способности за успешно вработување или за продолжување на образованието на повисоко ниво, во што Регионалната 
комора со седиште во Битола би сакала да даде свој придонес и поддршка со натамошна соработка во иднина.

М-р Никола Димковски
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Нов извршен директор на „Македонски телеком“ е Тило Куш, досегашен главен директор за финансии во „Маѓар телеком“. 
Одлуката за негово назначување е донесена на седница на Годишното собрание на Македонски телеком на 29.3.2013 
година.
 Куш доаѓа на позицијата главен извршен директор на компанијата на местото на Даниел Сас, чија оставка е 

констатирана на седницата, а кој ја продолжува кариерата во компанија во Унгарија, изјави по седницата Диме Ковачевски, извршен 
директор за комуникации во „Македонски телеком“ и „Т-Мобиле“. 
 На седницата на Собранието на акционери е усвоена и одлука за исплата на дивиденда за 2012 година во вкупен износ од 
5.646.607.282 денари или 91,8 милиони евра. Од вкупниот износ на дивидендата Владата ќе добие 35,5 милиони евра согласно 38,68 
проценти од акциите што ги поседува во Телеком. 
 Диме Ковачевски, извршен директор за комуникации во Македонски телеком и Т-Мобиле по седницата информира дека  
Собранието на годишната седница ги усвоила Годишната сметка, консолидираната Годишна сметка, ревидираните Финансиски 
извештаи, ревидираните консолидирани Финансиски извештаи и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2012 
година. 
 Собранието утврдило дека задолжителната општа резерва, како општ резервен фонд на Друштвото, која изнесува 
1.916.777.547 денари (односно една петтина од основната главнина на Друштвото - 9.583.887.733 денари) земајќи ги предвид 
измените на член 485 од Законот за трговски друштва, го надминува законски дефинираниот минимален износ за 958.388.773 
денари. Тој износ од 958.388.773 денари се распределува во акумулирана добивка на Друштвото.     
 Согласно Одлуката за дивидендата за минатата година во вкупен бруто износ од 5.646.607.282 денари, бруто износот 
по акција изнесува 65,46 денари, со вклучен данок на добивка, персонален данок на доход и данокот по задршка, каде што е 
применливо.  На денот на исплата на дивидендата, од бруто износот на дивидендата по акција од 65,46 денари при исплатата на 
физичките лица МТ ќе задржи и уплати 10 проценти данок на добивка и 10 проценти персонален данок на доход, а при исплатата 
на странските правни лица ќе задржи и уплати 10 проценти данок на добивка и 10 проценти данок по задршка. 
 Право на дивиденда за минатата година имаат сите акционери кои ќе бидат евидентирани во Книгата на акционери на 
Телеком  на 5 април. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2012 година е 2 април, а прв ден на тргување без такво 
право 3 април. Исплатата на дивидендата ќе се изврши во периодот помеѓу 17 и 30 април. 
 На седницата на Собранието е одобрено и работењето на членовите на Одборот на директори на МТ за 2012, a е усвоен и 
Годишниот извештај за работењето на Секторот за интерна ревизија на ниво на Групација на Друштвото за 2012 година. 
 Констатирана е и оставката на Кристофер Матхајзен од позицијата неизвршен член на Одборот на директори на Македонски 
Телеком, со важност од 1 април. За нов неизвршен член на Одборот на директори на Македонски Телеком е именуван Михај Немет. 
Констатиран е и истекот на мандатот на Борис Ставров, како неизвршен член на Одборот на Директори на Македонски Телеком, 
како и оставката на Тибор Видош од позицијата извршен член на Одборот, во функција на главен оперативен директор на Т-Мобиле. 
Славко Пројкоски, главен директор за финансии на МТ и Т-Мобиле, истовремено е избран за нов извршен член на Одборот на 
директори на Т-Мобиле во функција на главен оперативен директор на Т-Мобиле.

„Алкалоид АД – Скопје“ донираше девет апарати за хемодијализа во пет здравствени установи во Македонија. По два 
апарати за хемодијализа добија општите болници во Прилеп и Струмица, како и Здравствениот дом во Делчево и 
Клиничката болница во Штип, а апарат за хемодијализа доби и Општата болница во Гевгелија. 
 - Преку оваа донација сакаме барем малку да го олесниме процесот на лекување на пациентите кои одат на 

хемодијализа, да придонесеме за нивно поквалитетно лекување и поголема достапност на нивната терапија, се наведува во 
соопштението од „Алкалоид АД – Скопје“. 
 Бројот на бубрежно-болните во Република Македонија, како што се наведува, воопшто не е мал, а некои пациенти на 
хемодијализа регистрирани во центрите каде сега се донирани апаратите, мораа да патуваат во соседните градови за го добијат 

ТИЛО КУШ, НОВ ИЗВРШЕН ДИРЕКТОР 

ДЕВЕТ АПАРАТИ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗА 
ЗА  ПЕТ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
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телеком“
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општествено одговорно 
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соодветниот третман. 
 Апаратите за хемодијализа се набавени од компанијата „Фрезениус“ по доста поволни цени благодарение на долгогодишната 
соработка која „Алкалоид АД – Скопје“ ја има со оваа реномирана компанија и се од типот 4008Н. Редовната цена на чинење на еден 
апарат се движи меѓу 10.000 до 12.000 евра. 
 Како проверен и сигурен партнер на македонското здравство и фармација и како компанија која секогаш на прво место 
го става здравјето на луѓето и редовно помага на оние на кои тоа им е најпотребно, ваквите заложби и акции на „Алкалоид АД – 
Скопје“ ќе продолжат и во иднина,   во соопштението од компанијата.

Понудите за Optic пакетите од Македонски телеком продолжуваат до 30 јуни 
годинава. До тој датум корисниците можат да пробаат Optic пакет со интернет 
со брзина на светлината без никаква доплата, соопшти  Македонски телеком 
а.д.

 Со Optic пакет со договор на една или две години, се добива 300 денари 
попуст на првите 2 месечни надоместоци, така што се плаќа исто колку за пакет врз 
база на ADSL. Во секое време во текот на договорот може да се мигрира без пенали 
во друг Optic или ADSL пакет со договор на една или две години.  
 - Корисниците добиваат бесплатна втора телефонска линија со посебен 
број за која никогаш нема да плаќаат надомест доколку склучат договор до 30 јуни 
годинава. Повиците помеѓу основната и втората телефонска линија се бесплатни и 
со можност да се користат како домофон или baby phone. Се добива и бесплатна 
инсталација на опремата во домот и поврзување на опремата со компјутер. 
 Освен тие поволности, Optic пакетите стандардно нудат: интернет со брзина 
на светлината со појдовна и дојдовна брзина до 60 мега-бити во секунда (Mbps), 
неограничен интернет сообраќај, најстабилна интернет врска досега, бесплатни ТВ 
канали во HD резолуција, и од неодамна можност за гледање телевизија на 4 медиа 
приемници истовремено, се вели во соопштението.

Виена Иншуренс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе ја презеде Кјуби Македонија АД Скопје и се стекна со 666.496 обични 
акции кои обезбедуваат учество од 92,89635 отсто од вкупниот број на акции со право на глас, издадени од Акционерското 
друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија Скопје. 
  Решението со кое се утврдува за успешна понудата за откуп на акции издадени од Акционерското друштво за 

осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија Скопје, дадена од Виена Иншуренс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе, Република 
Австрија го донесе Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВ) на  седница на 29.32013 година . 
 Понудата за откуп, информираат од КХВ, ја прифатиле 384 иматели на вкупно 585.679 обични акции на Акционерското 
друштво за осигурување и реосигурување КЈУБИ Македонија Скопје, како и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 
Република Македонија кој продаде 45 обични акции и 80.817 приоритетни акции. 
 Со тоа е исполнет условот за успешност на понудата, односно да биде прифатена од акционери кои поседуваат најмалку 
73,51 отсто од обичните акции со право на глас. Австрискиот инвеститор ги откупи хартиите од вредност по цена од 2001,22 денари 
по акција.

ПОНУДИТЕ ЗА OPTIC ПАКЕТ 
ПРОДОЛЖУВААТ ДО КРАЈОТ НА ЈУНИ 

ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП ЈА ПРЕЗЕДЕ 
КЈУБИ МАКЕДОНИЈА  

„Македонски телеком“

Комисија за хартии од 
вредност на Република 

Македонија
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• Предавањата се одржуваат 
во Стопанската комора на 
Македонија во Скопје;

• Практичната настава се реализира 
во најреномираните македонски 
компании во зависност од 
понудената струка;

• Сертификат признат од 
Министерството за образование 
и наука на Република Макеоднија 
и Агенцијата за вработување на 
Република Македонија.

За повеќе информации:
Борис Тримчев
Тел. +389  2 32 44 043
Моб. +389 72 20 70 91
e-mail: boris@mchamber.mk

  Стопанската комора на Македонија 
Лиценцирана институција за образование на возрасни

Програми за преквалификација/доквалификација на кадар

Во моментот акредитирани се занимањата: 

 (1) Гипсер монтер; 
 (2) Фасадер; 
 (3) Аргон заварувач; 
 (4) Готвач во угостителски објект. 

СТОПАНСКА КОМОРА 
НА МАКЕДОНИЈА  

ECONOMIC CHAMBER 
OF MACEDONIA

ISO
9001
Quality 
Management

bsi.

FS 549642
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Семинар

„ЗАКОН ЗА АРХИВСКИ МАТЕРИЈАЛ И АКТИ КОИ 
ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ЗАКОНОТ”

10 април 2013 година, 9:00-16:30 часот, Стопанска комора на Македонија, сала 4 на 5-ти кат

 Новиот Закон за архивски материјал е резултат на согледувањата за современите потреби од посоодветно нормативно 
регулирање на материјата во врска со заштитата, чувањето, користењето и обработката на архивскиот материјал, инспекцискиот 
надзор и надлежностите  на Државниот архив на Република Македонија. 

 Содржина:
* Предмет, цел  и содржина на Законот за архивски 
материјал;
* Електронски  архивски  и документарен материјал;
* Јавен архивски  и документарен материјал;
* Приватен архивски и документарен материјал;
* Надлежност на   државниот  архив на  Република 
Македонија;
* Користење на  јавен архивски  материјал;
* Надзор;
* Прекршочни  одредби.
* Работен материјал и Уредба за канцелариско и 
архивско работење
* Работен материјал и Упатство за условите 
во врска со заштитата, чувањето и 
користењето на приватниот архивски 
и документиран материјал

 Предавачи: 
1. М-р Љупчо Фармакоски, 

државен советник за правни 
и нормативни работи 
во Министерството за 
инфромтичко општество и 
администрација. 

2. Д-р Иван Алексов, 
раководител на Сктор за 
средување и обработка 
на архивски материјал,  
Државен архив на  
Република Македонија. 

 За сите учесници на семинарот 
ќе биде обезбедено: работен материјал;   ручeк и 
освежување; сертификат за присуство на семинарот.

 Пријавување до  9 април 2013 година.
 
 Контакт: 

Елизабета А.Ефтимова 
тел: 02 32 44 074

факс: 02 32 44 088
e-mail:beti@mchamber.mk 

Анита Митревска
тел: 02 32 44 057

факс: 02 32 44 088
e-mail:anita.mitrevska@mchamber.mk  

САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
четврток, 4 април 2013, Бр. 130 23
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четврток, 4 април 2013, Бр. 13024

 Обуката е наменета да обезбеди кај слушателите напредно разбирање на вреднувањето на проекти и 
компаниите и финансиско моделирање, преку стекнување на вештини за креирање на сеопфатни финансиски модели и 
анализи на вреднувањето. Семинарот се фокусира на финансиско моделирање на готовинските текови на компаниите 
со цел создавање на финансиски модели за вреднување на компании и инвестициони проекти - преку интеграција 
на финансиските извештаи на компаниите и дисконтирање на слободните готовински текови. Стекнатите знаења и 
вештини се применливи во повеќе области на финансиите - корпоративните финанси, финансиската анализа, оценка на 

инвестициите, спојувања и припојувања на компании, корпоративно банкарство, 
фондовите и консалтингот за вреднување. 

 Теми:
1.Вреднување 

- Вреднување-поим, мотиви, митови и корисници
- Улога на вреднувањето во корпоративни финансии

- Пристапи кон вреднувањето
2.Модел на дисконтиран слободен готовински тек (Discounted Free 
Cash Flow)

- Презентирање на моделот на ДСГТ
- Ризикот и вреднувањето

3.Вреднување на инвестициони проекти
- Предвидување на добивките

- Одредување на слободен готовински тек (Free Cash Flow)
- Утврдување на дисконтна стапка – метод на WACC

- Вреднување на проекти со метод Тек-Главница (Flow to 
Equity)

4.Вреднување на компании
- Имплементација на моделот на ДСГТ

- Практично вреднување на компанија од МБИ-10 со 
метод на ДСГТ

 Предавач: Проф.д-р Зоран Ивановски, редовен професор и Проректор на Универзитетот за туризам и менаџмент 
во Скопје, визитинг професор на Универзитетот на Југоисточна Европа, реномиран регионален стручњак од областа на 
финансискиот менаџмент и предавач со долгогодишно искуство во земјата и странство. Во академската кариера долга 
17 години бил пет години Декан на Економскиот факултет и две години Ректор на Европскиот универзитет.  

 Пријавување  до  10 април 2013 година.
 
Контакт: 

Елизабета А.Ефтимова 
тел: 02 32 44 074

факс: 02 32 44 088
e-mail:beti@mchamber.mk 

Анита Митревска
тел: 02 32 44 057

факс: 02 32 44 088
e-mail:anita.mitrevska@mchamber.mk  

”DUE-DILLIGENCE”: ПРИМЕНЕТО ВРЕДНУВАЊЕ 
И ФИНАНСИСКО МОДЕЛИРАЊЕ СО ПРИМЕНА 
НА МЕТОДОТ НА ДИСКОНТИРАНИ СЛОБОДНИ 

ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ”                                    
12.04.2013 година, 10:00-16:00 часот 

Стопанска комора на Македонија, сала 1 на V кат
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Гигантски  машини, на 555.000 метри ² изложбен простор, со 3.256 
изложувачи и 420.170 посетители, БАУМА 2013 е најголем и можеби 
најимпресивен саем во светот. Сепак, неоспорен е фактот дека е  
водечки меѓу националните саеми и истовремено највлијателен 
магнет за посетители со неговата сеопфатна понуда. Се одликува со 
сите сектори, присуство на сите лидери на пазарот од овие области  и 
многу иновации.

БАУМА 2013 е водечки меѓународен саем со апсолутно широк спектар 
на експонати.
Секој поединечен производ во група е претставен и јасно структуриран 
во четири тематски ориентирани сектори кои служат како основа на 
БАУМА 2013.

Се` за градилиштата:
• рударството, екстракција и обработка на суровини;
• производство на градежни материјали;
• компонента и давателите на услуги;
• градежни возила, камиони;
• градежни возила,  камиони и трактори;
• камиони со полуприколка; 
• камион вагони со посебно тело за чистачи на патот; 
• товарни возила со  приколки за прикачувања;
• градежни машини;
• апарати и транспортери;
• градежна опрема, алатки и специјални системи.

Рударството, екстракција и обработка на суровини:
• ракување и обработка на бетон и малтер на градилиштата;
• мапи на инсталации;
• машини за екстракција на суровини и рударство;
• ракување со суровини;
 • минерални суровини.

Производство на цемент, вар, гипс и соединенија за градежни 
материјали:
• производство на готов бетон, бетонски производи и фабрикувани 
компоненти;
• производство на асфалт;
• производство на сув малтер, гипс;
• производство на гипс и гипсени плочи;
• градежен материјал, ракување и пакување.

Давателите на услуги:
• пренос, инженеринг, технологија и производство на електрична 
енергија;
• менувач за тркала;
• оски;
• управувачки механизми;
• спојки;
• сопирачки;
• пневматски диск и контрола на процесен инженеринг;
• производство на електрична енергија,  мобилни  и стационирани 
единици;
• фреквенција и струјни трансформатори;

• батерии;
• електрична опрема за возила;
•  дистрибуција на електрична енергија, елементи и осветлување;
• опрема и додатоци;
• додатоци и делови;
• услуги;
• тест, мерење и контрола на процесот инженеринг;
• комуникација и навигација;
• безбедност при работа.

 Посетителот ги покрива патните и трошоците за сместување, 
како и административните трошоци кон  организаторот - Комората 
(2.950 денари за членки по лице, а 5.900 денари за нечленки на 
Комората по лице). 
 Повеќе информации за оваа позната богата саемска 
манифестација може да се најдат на следниов веб-портал:  
www.bauma.de/en/vier_bereiche_der_bauma_1/vier_bereiche_2.php

Контакт: 

    Наташа Димеска Стојаноска                
    Тел: ++ 389 2 3244064                          
    Моб. 070/295-439                                                                    
    Факс:++ 389 2 3244088                          
    Call Центар : (02) 15015 
    E-адреса: natasa@mchamber.mk                              

Од 15  до  21 април 2013 година посета во СР Германија на Меѓународен саем за машини за 
изградба, градежен материјал, рударски машини, градежни возила и градежна опрема

„БАУМА 2013“  ВО МИНХЕН



БИЗНИС ИНФО

                              
 Семинарот ќе претставува запознавање и едукација на здравствените работници во однос на дел од мерките за 
спречување на појавата, раното откривање, спречувањето на ширењето и спречувањето на заразните болести, како и обврските 
на здравствените установи, здравствените работници и физичките лица во делот на откривањето и пријавувањето на заразните 
болести кои произлегуваат од Законот за заштита на населението од заразни болести. 
 Органите на државната управа, органите на општините и градот Скопје, здравствените установи и другите правни и 
физички лица се должни, во рамките на своите надлежности и права и обврски, да соработуваат и да разменуваат информации за 
спроведувањето на мерките за спречување на појавата, раното откривање, спречување на ширењето и спречувањето на заразните 
болести и на инфекциите пропишани со овој закон.
     Надзорот над спроведувањето на прописите од областа на здравството и Законот за заштита на населението од заразни 
болести го врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

 ПРОГРАМА
      

• Толкување на Законот за заштита на населението од заразни болести, со 
посебен осврт во делот на откривањето и пријавувањето на заразните 
болести во здравствените установи (ЈЗУ, ПЗУ), ординации на матични 
лекари, здравствени домови, болници и др. ЗУ;

• начин на пријавување и формата и содржината на обрасците за 
пријавување на  заразните болести (пополнување на обрасци за 
пријавување);

• водење листи на закажани прегледи и интервенции, согласно 
Законот за здравствена заштита; 

• надзор над евиденциите од страна на ДСЗИ;
• Законот за ментално здравје и состојбата со психијатриските 

болници во РМ.

 Предавачи: 

- д-р Весна Николоска Димитровска,  раководител на 
одделение во ДСЗИ, Министерство за здравство;

-д-р Оливера Стојковска, раководител на оддление 
во ДСЗИ, Министерство за здравство и 

-д-р Вера Менковска,  раководител на сектор во ДСЗИ, Министерство за здравство.

 Пријавување до 12 април 2013 година.

Контакт: 
Елизабета А.Ефтимова 

тел: 02 32 44 074
факс: 02 32 44 088

e-mail:beti@mchamber.mk 

Анита Митревска
тел: 02 32 44 057

факс: 02 32 44 088
e-mail:anita.mitrevska@mchamber.mk  

САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 

26 четврток, 4 април 2013, Бр. 130

„ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ”

Начин на пријавување и формата и содржината на обрасците за пријавување 
на заразните болести

16 април 2013 година, 9:00-16:00 часот, Стопанска комора на Македонија, сала 1, на 5-ти кат



БИЗНИС ИНФО

 Според светските статистики и истражувања, сите вложени срества во безбедноста и здравјето при работа 
без исклучок се враќаат. Самото сваќање на безбедноста и здравјето при работа кај поголемиот дел работодавачи 
и компании е погрешно. Клучен аргумент поради кој препорачуваме примена на ефикасни политики и програми за 
безбедност и здравје при работа врз основа на одредбите на законот за БЗР, во сите компании во земјава е тоа што 
безбедноста и здравјето на 
вработените носи бенефит 
за сите засегнати страни.
 Информираноста 
на работодавачите во 
нашето стопанство е 
на многу ниско ниво, 
поради невложување, 
невнимание или ( како што 
тие велат:немање доволно 
време). 
 Поради тоа 
Македонското здружение 
за заштита при работа 
во соработка со 
Стопанската Комора на 
Македонија, анализирајќи 
ги проблемите во 
стопанството и пратејќи 
ги промените и 
дополнувањата во Законот 
за БЗР се фокусира на 
клучните теми важни 
за промовирање на и 
управување со ситемите 
за безбедност и здравје 
при работа на национално ниво и на ниво на компанија и вклучува разјаснување на клучни прашања, заедно со 
имплементирање и унапредување со политиката на национално ниво и ниво на претпријатие. 
 Исто така со овој семинар се опфатени оперативните аспекти на исполнување на барањата за безбедност и 
здравје при работа, со детални делови за законодавството и спроведувањето, надзорот на здравјето при работа, и 
превентивните и заштитни мерки, како и едукација и обука за здравје.

 Пријавување  најдоцна до  12 aприл 2013 година.

Контакт: 
Елизабета А.Ефтимова 

тел: 02 32 44 074
факс: 02 32 44 088

e-mail:beti@mchamber.mk 

Анита Митревска
тел: 02 32 44 057

факс: 02 32 44 088
e-mail:anita.mitrevska@mchamber.mk  

САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 
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Семинар 

“ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИЦИ СОГЛАСНО 
ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗАКОНОТ 

ЗА БЗР - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВО КОМПАНИИТЕ”                                    
(Службен весник бр. 23 и бр. 25 од февруари 2013 година)

16 Април 2013 година 10.00 - 16.00 часот,  Стопанска комора на Македонија, сала 4, на 5 кат



БИЗНИС ИНФО
четврток, 4 април 2013, Бр. 130

САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 

28

Програма:

• Oсврт кон Законот за договорен залог и неговата корелација со ЗСДСП, ЗТД, ЗОО, ЗИ, ЗН, ЗЦР
• Видови залог- рачен залог/ хипотека
• Предмет на залог и субјекти во заложноправен однос
• Услови за засновање залог и негова форма
• Правен основ и начин на стекнување на право на рачен залог, 
залог врз ХоВ, залог врз побарувања или друг вид права, хипотека
• Можност, права и обврски за засновање подзалог
• Овластувањата на договорните страни во стадиумот на 
обезбедувањето на побарувањето
• Заштита на правото на залог и хипотека
• Тужба за заштита на правото на залог
• Хипотекарна тужба

 Предавачи: 
  Тања Петковска  и 
  Слаѓана Серафимова 
  адвокати  од Скопје.

 Пријавување   до 15-ти април 2013 година.

 Цената за еден учесник изнесува 5.310 денари за 1 учесник (4500+ДДВ) за компании членки и 7.080 денари за 1 учесник 
(6000+ДДВ) за компании кои не се членки на Комората.

Контакт: 
Елизабета А.Ефтимова 

тел: 02 32 44 074
факс: 02 32 44 088

e-mail:beti@mchamber.mk 

Анита Митревска
тел: 02 32 44 057

факс: 02 32 44 088
e-mail:anita.mitrevska@mchamber.mk  

Семинар 

“ЗАКОНОТ ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ КАКО 
НАЈЕФИКАСЕН ОДГОВОР НА СОФИСТИЦИРАНИТЕ 

ПОТРЕБИ ВО УРЕДУВАЊЕТО НА ДЕЛОВНИТЕ ОДНОСИ”
17 април 2013 година, од 9.30-15:00 часот, Сала 1 на V кат, Стопанска комора на Македонија



БИЗНИС ИНФО
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 Стопанската комора на Македонија и  Anfas Fair Management & Invesment Inc како долгогодишни партнери организираат 
заедничка посета на Саемот Anfas CityExpo Exhibition.
 Минатата година Anfas CityExpo - Саемот за просторно планирање, изградба и технологии, широко ги отвори вратите за 
излагачите и посетителите со изложба поставена на вкупна површина од 17.000 м2, со учество на 152 компании.
 Изложбата која беше посетена од страна на 12.320 посетители професионалци во оваа област, го урна и рекордот на 
посетеност на овој саем кој од година во година е се` со повисоки бројки. 
 Најкарактеристично за овој саем е учеството на претседатели на држави, гувернери, градоначалници, владини институции 
за урбанизам и изградба, проект-инженери, претставници од институти за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, 
архитектура, градежен сектор, механизација и др.
 Anfas CityExpo, кој годинава по 4-ти пат ќе се одржи од 17-19 април 2013 година, во својата програма ќе ги прикаже сите 
национални и меѓународни изложувачи со новите производи и технологии во урбанистичката индустрија која зема се` поголем 
замав.
 На оваа саемска манифестација ќе имате можност да видите понуда на:

• општински возила;
• превозни возила, системи за  патарина и преносни системи;
• потрошувачки материјали за општини;
• пејзаж за градинарство и опрема за градско уредување;
• декоративни растенија, алатки и опрема;
• инфраструктура, вода, гас, материјали за изградба на патишта и опрема;
• опрема за соларна и ветерна енергија;
• системи за третман на вода и опрема;
• опрема и материјали за чистење и одржување;
• визуелни системи за звук и светлина; 
• опрема за спортски комплекси  и спортска опрема;
• безбедност, заштита на  здравјето и безбедносни системи;
• компјутерски и информациски системи, автоматизација, хардвер, софтвер;
• е-Општина и др.

 Според видот и типот на излагачите, оваа 
меѓународна изложба е место каде што може 
да се создаде огромна и ефикасна соработка 
меѓу пазарите во Европа, Азија и во земјите од 
Блискиот Исток. 
 На Саемот ќе учествуваат ексклузивни, 
меѓународни трговски брендови и познати 
реномирани компании, кои ќе се претстават 
со своите најдобри производи,  технолошко-
урбанистички развојни решенија, дизајни, опрема  
и услуги.
 Саемот може да го посетат само 
двaјца посетители од една кoмпанија. 
  Обезбедени се: бесплатно сместување, 
две ноќевања со појадок (во реномиран хотел со 
4* или со 5*); локален трансфер и 
- бесплатни влезници за Саемот.  Посетителот ги 
покрива патните и административните трошоци 
кон  организаторот - Комората (2.950 денари за 
членки по лице, а 5.900 денари за нечленки на 
Комората по лице). 

 Контакт: 
Наташа Димеска Стојаноска              
Тел: ++ 389 2 3244064                          
Моб. 070/295-439                                                                   
Факс:++ 389 2 3244088                         
E-адреса: natasa@mchamber.mk

Oд 17  до  19 април 2013 година посета на   Mеѓународен саем  
за просторно планирање, изградба и технологии во  Република Турција

ANFAS CITYEXPO ВО АНТАЛИЈА 
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 Стопанската комора на Македонија, во соработка со Центарот за перманентно и стручно усовршување при Економскиот факултет во 
Белград, Република Србија, од 18 до 20 април 2013 година, во хотел “Mr.President Design”****, Белград/ www.hotelmrpresident.com, организира 
советување на тема: „Подготовка на стратешки мапи и Balnaced Scorecard како техника на стратешкиот менаџмент”
      Цели на семинарот:
      - запознавање на учесниците на семинарот со техниките на стратешко мапирање и листа на избалансирани цели и резултати (Balanced 
Scorecard).
      Целни групи:
    -директори / топ менаџери на сите нивоа на управување со вработените во претпријатијата;
   -експерти од областа на стратешко планирање, финансии, маркетинг и човечки ресурси.
     Содржина:
     - Бизнис-стратегија и Balanced Scorecard; 
     - Основни елементи и опис на моделот Balanced Scorecard; 
     - Стратешко мапирање и стратешки фокусирана организација;
     - Balanced Scorecard и генерирање на синергијата;
   - Примена на методологијата на Balanced Scorecard како алатка за поврзување на стратегиските и оперативните одлуки и имплементација на 
бизнис-стратегијата;
     - Техники и методи на конституирање и примена на Balanced Scorecard; 
     - Примери на конституирање и примена на стратешки мапи и Balanced Scorecard; 
     - Можности и ограничувања на примена на Balanced Scorecard; 
     - Конституирање на некои елементи на стратешката мапа и Balanced Scorecard од страна на учесниците на советувањето работејќи во групи;
    - Презентација на конституираната мапа и на Balanced Scorecard и дискусија по истото;
    - Анализа и сатисфакција од советувањето.

    Предавачи: 
Д-р Ѓорѓе Каличанин, роден 1972 во Нови Пазар. Докторирал  1996 година на Економскиот факултет во Белград каде и ги 
завршил  магистерските студии. На истиот факултет предава стратешки менаџмент и на мастер студии предава Бизнис 
стратегија и Стратешки финансии.
Автор е на повеќе научни трудови од областа на стратешки менаџмент и бизнис-планови.
Учествува во изработка на 2 научни проекта со Министерството за наука и технологија на Република Србија и преку 20 
консултативни и и комерцијални проекти. Директор е на Центарот за издавачка дејност на Економскиот факултет во 
Белград, член е на Одборот за ревизија на Чачанска Банка АД – Чачак и на Научното друштво на економисти.

Д-р Драган Лончар е вонреден професор на Економскиот факултет во  Белград.
Роден е 1978 год. во Белград.  Дипломирал на Економскиот факултет во Белград каде и докторирал,  а магистерски студии 
завршил на Факултетот  во Кембриџ во 2003 година.
Експерт во следните области: стратегиски менаџмент, управување со проекти и финансиска анализа. Останати области од 
неговата истражувачка област се: истражување на пазарот, модели на одлучување, корпоративно управување, корпоративни 
социјални одговорности и управување со ризици.
 Коавтор е на референтниот учебник од областа на управување со проекти  и автор е на повеќе истражувачки 

студија и комерцијални проекти.     Учествувал на неколку меѓународни конференции. Работел на изарботка на 20-тина проекти и тоа на проектот 
за водечки компании во Србија, како што се: Delta Holding, Mk Group, ABS Holdings, Salford I Victoria Grup  и во некои странски компании, како што 
се: Cambridge Antibody Technology и British Petroleum.
     Работен јазик на семинарот е српски  јазик.
    За сите учесници на семинарот ќе биде обезбедено:   работен материјал и ЦД;  ручeк и освежување;  сертификат за присуство на семинарот.
    Напомена: Минимален број за реализирање на ова советување е 15 учесници.
   Пријавување до  10 април 2013 година

Контакт: 

Елизабета А.Ефтимова 
тел: 02 32 44 074

факс: 02 32 44 088
e-mail:beti@mchamber.mk 

Анита Митревска
тел: 02 32 44 057

факс: 02 32 44 088
e-mail:anita.mitrevska@mchamber.mk  

САЕМИ, СЕМИНАРИ, ФОРУМИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ 

30 четврток, 4 април 2013, Бр. 130

Советување

„ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕШКИ МАПИ И BALNACED SCORE-
CARD КАКО ТЕХНИКА  НА СТРАТЕШКИОТ МЕНАЏМЕНТ”

18-20 април 2013 година (четврток-сабота), Хотел  “Mr.President Design” ****, Белград/www.hotelmrpresident.com
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 CONSTRUCT EXPO, со своите 20 години постоење, 
стана квалитетна платформа за претставување на ефикасни 
решенија во полето на градежништвото   во Романија.
 Романија претставува еден од најважните пазари 
во Европската Унија, за урбанистички  и  инфраструктурен 
развој и,  како резултат на тоа,  побарувачката за најновата 
градежна опрема, технологии и материјали постојано 
расте.
 Во 2012 година, на самската манифестација  се 
собраа 300 компании од 22 земји, на површина од 15.000 
квадратни метри, со вкупно 15.000 посетители.
 Обезбедени се бесплатни влезници за саемската 
манифестација за посетителите во организација на  Стопанската 
комора на Македонија. Посетителот ги покрива  трошоците за 
пат  и  сместување  во износ од 155 евра чија цена вклучува:
 - повратен автобуски превоз Скопје – Букурешт -  
Скопје, 
 - сместување во хотел со 3 звезди, на база 2 ноќевања 
со појадок за двокреветна соба, а за еднокреветна соба цената 
изнесува е 169 евра).

 Оваа цена важи за група од минимум 18 патници

Контакт:  
Наташа Стојаноска  Марија Петроска
тел: 3244064;   тел: 3244017; 
факс 3244088   факс:3244088
моб.: 070/295-439                                моб.070/570-208
natasa@mchamber.mk                       marija@mchamber.mk  

 Станува збор за едни од поголемите специјализирани меѓународни саемски манифестации од ваков тип, на којашто ќе 
учествуваат голем број реномирани странски и турски компании.
 На саемот посетителите ќе може да видат:
 - Миксери за тесто, колички за пекарство, печки, транспортни ленти, мелница за брашно, ароми, зачини, маја, засладувачи, 
брашно, витамини.
 - Пакување и машини и  технологија за пакување, складирање, силоси, системи за мерење, еколошки системи, опрема за 
пекарници, калапи за торти и колачи, декорации за слатки.
 - Кафе, чај, ресторантска опрема и друго.
 Стопанската комора на Македонија, во соработка со овластениот застапник на саемскиот организатор „Адонис Груп“, 
организира посета на македонски компании на саемската манифестација од 18 до 21 април 2013 година, со автобуски превоз и 
алтернативно во сопствена режија. 
 
 Обезбедени се:
 - бесплатно сместување, две ноќевања со појадок (во реномиран хотел со 4* или 5* )  Check In од 12 до 14 ч.; 
 - локален трансфер (трансфер од aeрoдpoм до хотел и обратно) и 
 - бесплатни влезници за саемот.  
 - ручек за времетраење на саемската манифестација во просториите на   саемот.
 Посетителот ги покрива патните и административните трошоци кон саемскиот организатор „Адонис“ од 125 евра со 
автобуски превоз (доколку е со сопствен превоз - 45 евра), како и организационите трошоци кон Комората (2.950 денари за членки 
по  лице, а 5.900 денари по лице за нечленки на Комората). 
 За повеќе информаци  посетете ја веб страната www.untekfuari.com

Контакт:  
  Наташа Стојаноска  
  тел: 3244064;факс 3244088 
  моб.: 070/295-439                                      
  natasa@mchamber.mk            

Од 18 до 20 април 2013 година  Меѓународен саем за градежништво технологии, опрема и 
материјали во Романија  

CONSTRUCT EXPO 2013  ВО БУКУРЕШТ 

Од  18 до  21 април 2013 година  Меѓународен саем за пекарство,  опрема, индустриски кујни, 
пакување, ладење и  складирање  во Република Турција

UNTEK 2013  ВО БУРСА
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 Предавачи: Санде Зиков и Бојана Велковска, судии  на Основен суд Скопје II
     
  ПРОГРАМА:
 - Годишен одмор, траење на годишен одмор
 - Право на годишен одмор и право на пропорционален дел од годишен одмор 
 - Права при неискористување на годишен одмор
 - Принуден одмор 
 - Понуда на нов променет договор за вработување, измени во ЗРО 
 - Постапка при отказ од деловни причини
 - Начин на обезбедување н потреба од работници
 - Измени во ЗРО при објавување на слободни работни места
 - Договор за вработување
 - Анекси на договор за вработување
 - Приправнички стаж, волонтерски стаж и пробна работа

 Сите заинтересирани за учество на овој семинар, можат да се пријават најдоцна до 19-ти април 2013 година.

Контакт: 
Елизабета А.Ефтимова 

тел: 02 32 44 074
факс: 02 32 44 088

e-mail:beti@mchamber.mk 

Анита Митревска
тел: 02 32 44 057

факс: 02 32 44 088
e-mail:anita.mitrevska@mchamber.mk  

Семинар 

ПРОБЛЕМАТИКА НА ГОДИШНИТЕ ОДМОРИ
,,Годишен одмор, траење, стекнување со право, право на пропорционален дел, користење и плаќање на 

неискористениот дел од годишниот одмор, принуден одмор, чл.78 од ЗРО и постапка при отказ од деловни 
причини, начин на обезбедување на потреба од работници, измени во ЗРО при објавување на слободни работни 

места, договор за вработување, анекс на договор за вработување, приправнички стаж, волонтерски стаж и пробна 
работа“

23.04.2013 година, 09:30-15:00 часот, Стопанска комора на Македонија, сала 4  на 5 кат
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ПРОГРАМА

I. ДАНОЦИ НА ИСПЛАТЕНА ДИВИДЕНДА
1. Утврдување на правото и износот наменет за дивиденда:
* вовед
* утврдување на износот за распределба како дивиденда
* содржина на одлуката за плаќање на дивиденда
* дивиденда во пари, во удели односно акции
* рок за исплата на дивидендата
* плаќање на аванс на дивиденда
2. Даночен третман при исплата на дивиденди од аспект на данокот на 
добивка (данок на исплатена дивиденда): 
* исплата на дивиденда од добивките остварени заклучно со 31 
декември 2008 година
* исплата на дивиденда од добивките остварени за 2009, 2010, 2011 и 
2012 година
* оданочување со данок на добивка на распределбата на добивката 
остварена за 20009, 2010, 2011 и 2012 година
* ослободувања
* основа за пресметување на данокот
* намалување на пресметаниот данок
* образец за пресметување на данокот (ДД – ИД)
* доставување на образецот ДД-ИД
* уплатна сметка
* исплата на аванс на дивиденда
* примери и книжења
3. Персонален данок на остварени приходи од дивиденди на основачи 
– физички лица (домашни и странски физички лица): 
* даночен обврзник
* даночна основа и даночна стапка
* поднесување на годишна даночна пријава на образецот ПДД-ГДП за 
приходите од капитал
* уплатна сметка
* пример и книжења
4. Пополнување на образецот ДД-ИД:
* пример 
5. Даночен третман при исплата на дивиденди на основачи – странски 
правни лица (данок на исплатена дивиденда, задржан данок):
* даночен обврзник
* даночна основа
* момент на настанување на обврската
* обрасци потребни за одбегнување на двојното оданочување
* пример и книжења

II. ПРЕСМЕТКА НА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД 
НА КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ
1. Општи одредби:
* даночен обврзник
* даночна основа
* намалување на даночната основа
* поднесување аконтативна пријава за остварени капитални добивки
* утврдување на данокот на доход за приходите од капитални 

добивки
* наплата на данокот на доход од капитални добивки
* утврдување на годишниот данок на доход
2. Капитални добивки од продажба на недвижен имот: 
* даночна основа
* даночен обврзник
* ослободување од плаќање на данок на доход на капитална добивка 
остварена од продажба на недвижен имот
* поднесување аконтативна пријава
3. Капитални добивки од продажба на учество во капиталот: 
* даночна основа
* даночен обврзник
* утврдување персонален данок на доход на капитални добивки од 
продажба на учество во капиталот 
* поднесување аконтативна пријава
4. Капитални добивки од продажба на хартии од вредност: 
* ослободувања

III. ПРЕСМЕТКА НА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК 
НА ДОХОД НА ДРУГИ ПРИХОДИ
1. Пресметка на персонален данок на доход на други приходи (приходи 
кои не се изземени од оданочување а посебнио не се наведени во 
другите категории на оданочиви приходи):
* даночен обврзник
* даночна основа
* даночна стапка
* уплатна сметка
* примери на пресметка на персоналниот данок на доход
* начин на исплата на другите приходи
* поднесување на даночни пријави (ПДД - АДП /ДП и ПДД - ГДП)
* утврдување и наплата на данокот
2. Пресметување на персонален данок на приходите од стекнување на 
хартии од вредност и учество во капиталот без надоместок:
* даночен обврзник
* даночна основа
* даночна стапка
* уплатна сметка
* примери на пресметка на персоналниот данок на доход
* поднесување на даночни пријави (ПДД - АДП/ДП и ПДД - ГДП)
* утврдување и наплата на данокот

Предавач: Славица Пековиќ, дипл. ек, овластен ревизор
Сите учесници на семинарот ќе добијат соодветен работен материјал  
и сертификат за учество.

Пријавување  до 22 април 2013 година.

Елизабета А.Ефтимова 
тел: 02 32 44 074

факс: 02 32 44 088
beti@mchamber.mk 

Анита Митревска
тел: 02 32 44 057

факс: 02 32 44 088
anita@mchamber.mk  

Семинар 

„АКТУЕЛНИ ТЕМИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ”
- Пресметка на даноци на исплатена дивиденда

- Пресметка на персонален данок на доход на капитални добивки и други приходи
24 април 2013 година , 10:00-16:00 часот , Стопанска комора на Македонија, сала 1 на 5-ти кат
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 Стопанската комора на Македонија и Меѓународниот саем на Триполи  организираат заедничка посета на  
саемската манифестација за Инфраструктура која ќе се одржи во периодот од 22 -25 Април 2013 година во Триполи, 
Либија.
 Саемот за Инфраструктура во  Либија е рангиран како најдобар глобален инфраструктурен трговски  настан во 
Либија. 
Оваа манифестација е организирана од страна на Арапската група за развој (AGD), и овој настан се фокусира на 
целокупниот инфраструктурен развој на земјата, и става висок акцент на  неколку критични технолошки процеси во тој 
поглед. Настанот е наменет за постојано подобрување и надградување на здравството, транспортот, градежништвото, 
туризмот, трговијата, и земјоделскиот сектор на Либија, заедно со другите критични зони на националната економија 
кои претставуваат предизвик за многу балкански и европски земји за соработка. 
 Настанот нуди доволно простор за претставување на  извозниците од секторот на инфраструктурата  со цел  да 
се оствари заедничка  соработка во профитабилно заедничко вложување со странски/надворешни компании. 
 Трансферот на технологии е едно од клучните прашања и интереси, маркетиншките стратешки искуства и алатки, 
додека обуката  и развојот за персонал од овие индустриии претставува основата на оваа манифестација.
 Саемот за Инфраструктура во Либија може да се пофали од над 5000 регистрирани  учесници/посетители  на 
настанот, вклучувајќи експерти за просторно планирање како  од приватниот така и од  јавниот економски сектор. 
Изведувачите, трговските агенти, стручните консултанти,  експертите за набавка во последниот период се помасовно се 
вклучени како посетители на овој саем. 
 Како изложувачи на саемот за  Инфраструктура  во Либија се компании кои обезбедуваат идеална бизнис 
платформа со висок професионализам  при  промовирањето на своите производи на ефективен начин од дејностите 
како што се  консултантски услуги, инфраструктура од секаков тип, професионалци за безбедност,сообраќај, експерти 
за телекомуникации, хардер системи, системи за осветлување, алатки за изградба, алати и суровини за стакло, челик, 
алуминиум, железо, медицински установи, градежништво, подизведувачи и др.
  Според видот и типот на излагачите, оваа меѓународна изложба е место каде што може да се создаде огромна 
и ефикасна соработка меѓу пазарите во Европа, Азија и во земјите од Блискиот Исток. 
На Саемот ќе учествуваат ексклузивни, меѓународни трговски брендови и познати реномирани компании, кои ќе се 
претстават со своите најдобри производи,  технолошко-урбанистички развојни инфраструктурни решенија, дизајни, 
опрема  и услуги од наведените сектори.
 Посетителот ги покрива  трошоците за пат и хотелско сместување (наскоро дополнително информација) 

Посетителот ги покрива патните и 
административните трошоци кон  организаторот 
- Комората (2.950 денари за членки по лице, а 
5.900 денари за нечленки на Комората по лице). 
 Стопанската комора на Македонија ги поканува 
сите заинтересирани македонски компании да се 
пријават за посета на саемската манифестација 
најдоцна до 10.4.2013 година.

 Пријавување  до   10 април 2013 
година.      

                              Контакт:   
    Наташа Димеска Стојаноска              

    Тел: ++ 389 2 3244064                          
    Моб. 070/295-439                                                                   

    Факс:++ 389 2 3244088                         
    E-адреса: natasa@mchamber.mk

Mеѓународен саем  за Инфраструктура – транспорт,
градежништво, енергија и рудници, техника, туризам, 

и земјоделски сектор во Триполи, Либија 
(од 22 - 25 Април 2013 година)
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 Стопанската комора на Македонија во соработка со Enterprise Eu-
rope Network – Russia од Новосибирск со задововлство ве покануваат да 
бидете дел од “Business For”, Првиот евроазиски форум за бизнис-заедниците, 
што ќе се одржи од 25 до 27 април 2013 година во Новосибирск, Русија.
 Целта на оваа манифестација е да се идентификуваат нови 
можности и алатки за ефективна соработка на глобално ниво. 
 Засегнатите страни, мрежите и заедниците кои придонесуваат 
за меѓународен развој на бизнисот ќе преговараат за можностите 
и придобивките од соработката и меѓународно вмрежување, 
идентификувањето на ветувачките области на интер-регионално и 
меѓународно партнерство, како и алатки за зајакнување на меѓународната 
соработка и зголемување на бизнис-активностите во Сибир. 
 Б2Б средбите што ќе се одржат на 26 април 2013 година, 
претставуваат одлична можност за размена на контакти и воспоставување 
соработка меѓу странските компании и руските добавувачи.

 Контакт лица : 
Огнен Гаревски 

Тел: ++ 389 2 3244040
Факс:++ 389 2 3244088
Call Центар : (02) 15015 

E-адреса: ognen@mchamber.mk

Ирена Мојсовска 
Тел: ++ 389 2 3244009

Факс:++ 389 2 3244088
Call Центар : (02) 15015 

E-адреса: irena@mchamber.mk

 Европската комисија , Европската инвестициска 
банка и неколку други институции низ Европа развија нови 
финансиски инструменти наменети за поддршка на проекти 
поврзани со енергетската ефикасност и обновливи 
извори на енергија.
 Можност да се добиете увид во Европските 
фондови и да откриете нови финансиски механизми 
за вашите проекти , Ви се нуди на европскиот 
семинар “ЕУ финансирање на проекти од јавен 
интерес поврзани со енергетска ефикасност и 
обновливи извори на енергија” кој ќе се одржи на 25-  
и 26 Април 2013 година , во Берлин , Германија.

 
Контакт лицe : 

Перо Авакумовски 
Тел: ++ 389 2 3244048 
Факс:++ 389 2 3244088
Call Центар : (02) 15015 
E-адреса: pero@mchamber.mk

Од 25 до 27 април 2013 година  Меѓународен форум во Новосибирск, Руска федерација

“BUSINESS FOR” 

На 25 и  26 Април 2013 година, во Берлин, Германија 

ЕУ ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД 
ЈАВЕН ИНТЕРЕС ПОВРЗАНИ СО 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
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Од 15 до 17 мај 2013 во   Босна и Херцеговина  прв  Саем за Халал индустрија

SAHAF  ВО САРАЕВО 
 SAHAF - Сараево е прв Халал саем и форум и е 
единствен настан кој ги обединува сите претставници 
на Халал индустрија од Југоисточна Европа, како 
и претставниците на водечката глобална халал 
индустрија и мултинационални компании.Саемската 
манифестација ќе се одржи во Центар “Скендерија” – 
Сараевскиот Саем кој на годишно ниво е посетен од 
над 150.000 посетители и преку 1500 излагачи на 20 организирани саемски манифестации. 
 Интерес за излагање на оваа саемска манифестација досега покажале голем број на компании 
од земјите во нашиот регион, како и компании од Германија, Австрија, Турција, Малезија, Индонезија 
и други земји од Блискиот Исток кои поседуваат халал сертификат за производи и услуги .
 SAHAF е првиот специјализиран халал саем во Југоисточна Европа, кој обезбедува увид во 
трендовите на развојот на халал индустријата.
 На пазарот веќе постојат значителен број на компании кои го имплементирале халал 
сертификатот и нивните производи успешно се пласираат не само на локално и регионално ниво, 
туку и на халал пазарите во светот. SAHAF ќе им овозможи на халал производителите и даватели на 
услуги да ја покажат својата понуда за локалните купувачи и потенцијални купувачи и дистрибутери 
од странските земји.
 Посетителот ги покрива трошоците за пат и трошоците за сместување во износ од 125 евра 
по лице кои вклучуваат:
 - повратен автобуски превоз Скопје - Сараево - Скопје; 
 - сместување во хотел со 3 ѕвезди на база 2 ноќевања со појадок за двокреветна соба, а 
резервација на еднокреветна соба е 139 евра. 

 Оваа цена важи за група од минимум 18 патници.
 Стопанската комора на Македонија ги поканува сите заинтересирани македонски компании 
да се пријават за посета на саемската манифестација најдоцна до 25.4.2013 година.
 За повеќе информации за саемската манифестација SAHAF 2013, посетете ja веб-странata 
www.sahaf.ba или контактирајте не`.

Контакт: 
Наташа Димеска Стојаноска
Тел: ++ 389 2 3244064
Моб. 070/295-439
Факс:++ 389 2 3244088
E-адреса: natasa@mchamber.mk
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Од 15-18 мај 2013 година  Mеѓународен саем  
за градежништво, енергија и рудници, техника, мебел и  недвижен имот во  Косово

„EXPOKOS 2013“ ВО ПРИШТИНА  
 Стопанската комора на Македонија и Саемот во Приштина  како долгогодишни партнери 
организираат заедничка посета „EXPOKOS 2013“. 
 На оваа саемска манифестација ќе имате можност да видите понуда во делот на:
 Градежништво: градежни материјали, градење на системи и опрема, суровини, готови 
згради, помошна опрема за индустријата, изолација, греење и санитарна технологија, електрична 
инсталација, керамика, врати и прозорци, обработка на метали, куќа и декорација на згради, изградба 
на патишта, стакло, фасади, стаклени градежни материјали, кровна конструкција, осветлување на 
улици и паркови, лифтови за внатрешни работи, природен камен, материјали од нерѓосувачки 
челик, рециклирање итн.
 Енергија и рудници: електроиндустрија, алтернативна енергија од ветер, вода, сончева 
енергија, гас, јаглен, нафта и гориво, бензински станици и бази, министерства и институции за 
енергетиката, рударството и минерали, машини за рударство, машини за минерални суровини, 
машини за дупчење на метан, мерна опрема за минерали, транспортни машини, алатки за работа и 
безбедносна опрема за рударство и др.
 Техника: технологија, павилјон за оджливост и проверка на квалитет, мерни инструменти, 
аналитички апарат, автоматика и роботика, хидраулична опрема, металургијата, леење, опрема 
за метали и неметали, хемиска индустрија, телекомуникации и опрема, транспорт и опрема за 
транспорт и др.
 Мебел: машини за дрво, цврсти преработки на дрво, мебел за домаќинства и канцелариски 
мебел, кујни, мебел за бања, паркет, дрвени подови, куќи од дрво, дрвени украси и др.
  Недвижен имот: архитекти, банки, комерцијален имот на компании, домашни инспекциски 
служби, инженери, осигурителни компании и инвеститори, инвестиции и финансиски планери, 
внатрешни и надворешни ревизори.
Според видот и типот на излагачите, оваа меѓународна изложба е место каде што може да се создаде 
огромна и ефикасна соработка меѓу пазарите во Европа, Азија и во земјите од Блискиот Исток. 
 На Саемот ќе учествуваат ексклузивни, меѓународни трговски брендови и познати реномирани 
компании, кои ќе се претстават со своите најдобри производи,  технолошко-урбанистички развојни 
решенија, дизајни, опрема  и услуги.
Очекуван број на изложувачи во 2013 година е повеќе од 400 компании од 20 земји.
Национални павилјони од: Албанија, Словенија, Хрватска, Белгија, Македонија, Чешка, Унгарија, 
Романија , Турција и др.
 Обезбедени се бесплатни влезници за Саемот.  
Посетителот ги покрива патните и административните трошоци кон  организаторот - Комората 
(2.950 денари за членки по лице, а 5.900 денари за нечленки на Комората по лице). 
Стопанската комора на Македонија ги поканува сите заинтересирани македонски компании да се 
пријават за посета на саемската манифестација најдоцна до 1.5.2013 година.
Kонтакт: 
Наташа Димеска Стојаноска
Тел: ++ 389 2 3244064
Моб. 070/295-439
Факс:++ 389 2 3244088
E-адреса: natasa@mchamber.mk
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 Printtek 2013 е еден од најквалитетните настани за печатарската  
индустрија која им обезбедува ефикасна и специјализирана маркетинг 
платформа на изложувачите во халите наменети за групи производи 
кои им нудат на посетителите цела палета на продукти и иновации 
под еден покрив.
 Во делот на Саемот за печатење посетителите ќе видат:
 - боја за печатење, дигитален фото апарат, скенери, монитори, 
принтери, ласерски системи, мултимедијален софтвер, кодирање 
на софтвер, печатење и систем за печатење, машини за печатење, 
сублимација, тонер за печатење, синтетички филм и матрица;
 - машини за пакување, печатарски машини, фолија за машини 
за печатење, ламинатори, дигитални печатарски машини, електронски 
печатарски машини, термо трансфер принтер, опрема за ладење, 
опрема за тестирање, машини за лепење, обврзувачки машини, бар код 
системи, преработка на хартија, мастила, дигитални мастила, мастила 
за тампон печатење, хемикалии, лепила, фотографски материјали, 
печатење на хартија, картони за книга, весник и списанија;
 -етикети, алтернативни материјали, складирање и 
логистика, автоматски системи и роботи, клима уреди и влажност 
на системи, регулатор, генератор, печатени апликации, декоративно 
осветлување;
 -канцелариски материјал, компјутери, печатач, скенер маси и 
др.

 Во делот на ИПТ посетителите ќе видат:

 - хартија, картон, машини за обработка на картон, машини 
за производство на хартиени вреќи, фолдинг машини, машини 
за апликации, помошни материјали, балирање и преси, дизајн, 
автоматизација, софтвери и др.

 Саемот може да го посетат само двaјца посетители од 
една кoмпанија.

 Обезбедени се: 
 - бесплатно сместување во реномиран хотел со 4 или 5 ѕвезди, две ноќевања со појадок;
 - трансфер од хотелот до Саемот;
 - влезници за Саемот. 

 Посетителот ги покрива патните и административните трошоци кон саемскиот организатор „Адонис“ од 125 
евра со автобуски превоз (доколку е со сопствен превоз - 45 евра), како и организационите трошоци кон Комората (2.950 
денари за членки, а 5.900.00 денари за нечленки на Комората). 
 Стопанската комора на Македонија  ги поканува сите заинтересирани македонски компании да се пријават за посета на 
саемската манифестација најдоцна до 20.4.2013 година.
 За повеќе информации за PRINTTEK 2013 и IPT ISTANBUL 2013,  посетете ги  веб-страните www.printtekfair.com  , www.iptis-
tanbul.com  или контактирајте не`.

Контакт: 

 Наташа Димеска Стојаноска       Ванчо Спасевски
 Тел: ++ 389 2 3244064    Тел: ++ 389 2 3244095
 Моб. 070/295-439    Факс:++ 389 2 3244088 
 Факс:++ 389 2 3244088    E-адреса: vanco@mchamber.mk 
 E-адреса: natasa@mchamber.mk        

Од 17  до 22 мај 2013 година  Стопанската комора на Македонија  ве поканува  на две саемски 
манифестации во Република Турција   

PRINTTEK  И  IPT ISTANBUL 2013  
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 Новосадскиот саем, Стопанската комора на Војводина, Enterprise Europe Network  - Србија и Стопанската комора на Србија ве покануваат 
да бидете дел од најголемиот брокерски настап во област на земјоделството, што ќе биде во рамките на Саемот за земјоделие, што ќе се одржи 
во Нови Сад, Република Србија. 
На меѓународната манифестација за земјоделие поканети се да земат учество сите оние кои се занимаваат со:
• производство на големи машини за механизација во земјоделството;
• мали машини за механизација;
• машини и опрема за прехранбената индустрија;
• механизација и опрема за индустијата за преработка на храна.
Присутните ќе имаат и одлична можност да се запознаат со најновите производи како лабораториски препарати и опрема за заштита на 
растенијата и семенските култури.
 ЗА САЕМОТ
 Со присуство на претставници од повеќе од 50 земји, овој меѓународен саем претставува еден од водечките меѓународни саеми во 
областа на земјоделието, не  само во Србија, туку и во цела Европа. 
 Главни области на кои ќе се базира овој настан ќе бидат целосниот спектар на продукти и технологии поврзани производство и 
трговија на земјоделски култури.
 “80 Agricultural Fair Novi Sad“ е место каде што се сретнуваат производители и трговци од целиот свет, се создаваат нови партнерства  
и се  споделуваат последните технолошки достигнувања. Покрај тоа, оваа манифестација на учесниците ќе им овозможи да се создадат нови 
бизнис-контакти и потпишување на нови договори. 
 Неколку причини зошто не треба да ја испуштите можноста да бидете дел од оваа манифестација:   

• водечка манифестација во Србија во областа на земјоделието;
• универзална B2B платформа – Можност лично да остварите контакт со сопственици и менаџери на ресторани, хотели, дистрибутери 

и потрошувачи на производи;
• место каде што се дисткутираат и решаваат актуелните индустриски проблеми;
• место каде што се дискутираат најновите технолошки достигнувања;
• можност за евалуација и истражување на земјоделските култури;
• илјадници производи кои покриваат сите потреби на индустријата;
• професионална национална и интернационална промоција на активностите.
Главни области:
• земјоделски машини и опрема;
• хемиски производи за земјоделството;
• пакување;
• обновливите извори на енергија;
• обработка и стакленичка опрема;
• применета наука и истражување.

 ЗА БРОКЕРСКИОТ НАСТАН
 Брокерскиот настан претставува највисока форма на  Б2Б вмрежувањето кој 
стана составен дел на скоро сите меѓународни конференции. Тоа претставува најбрзиот и 
најефикасниот начин за претставување на вашиот бизнис пред потенцијалните партнери и пазари.
На овој брокерси настан обезбедува дополнителна поддршка за компаниите да најдат странски партнер за време на Саемот. На учесниците им 
се дава можност да го одберат својот потенцијален партнер согласно нивните потреби и информациите дадени за партнерот кој го бараат, како 
и за типот на соработка за која се заинтересирани. Од сето ова се прави листа  на состаноци што се одржуваат на определено место и  во точно 
определено време. Секој учесник добива листа специјално изготвена за него најдоцна еден ден пред почетокот на состаноците.
Главни предности:
• совршена атмосфера за меѓународен развој на бизнисот;
• помош при планирање на вашите состаноци;
• портал за балканските региони и индустрии.
Зошто треба да бидете дел од овој настан?
• Настанот Ви дава висок степен на публицитет.
• Можност да го пронајдете Вашиот иден партнер, можност за поединечни средби.
• Вашиот партнер за состанок можете да го определите од дома.
• Организаторот нуд поддршка пред, по настанот и за време на настанот за креирање  информациски профил за соработка.
 Пријавување до 10 мај 2013 година.

Контакт лице : Огнен Гаревски 
Тел: ++ 389 2 3244040
Факс:++ 389 2 3244088
E-адреса: ognen@mchamber.mk

Од 18 до 24 мај 2013 година во Република Србија   

МЕЃУНАРОДЕН САЕМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ И 
БРОКЕРСКИ НАСТАН ВО НОВИ САД
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 Целта на оваа меѓународна 
манифестација е промовирање 
и интернационализација на 
националните иновативни 
системи. 

 На оваа годишна конференција ќе се најдат:                   
-  членови на асоцијацијаците ИНСМЕ и ИЗКА  и партнери од целиот свет;
- министерства, владини тела од цел свет кои се занимаваат со проблематиката на малите и средните претрпијатија, 

претприемништвото, иновативност и политики на конкурентност;
-  меѓународни финансиски институции, владини организации, таргетирани мали и средни претрпијатија; 
-  меѓународни невладини организации и здруженија кои ќе ги споделуваат нивните мисии и визии;
-  индивидувални посредници;
-  организации за деловна поддршка;
-  центри за иновации и трансфер на технологии;
-  индивидуални експерти, научници, истражувачи, иноватори и практичари од секоја област. 

 Пријавување до 5 мај 2013 година.
 
Контакт лицa: 

Огнен Гаревски 
Тел: ++ 389 2 3244040

Факс:++ 389 2 3244088
Call Центар : (02) 15015 

E-адреса: ognen@mchamber.mk

Ирена Мојсовска 
Тел: ++ 389 2 3244009

Факс:++ 389 2 3244088
Call Центар : (02) 15015 

E-адреса: irena@mchamber.mk

Од 21 до 24 мај  2013 година во Измир, Турција ќе се одржи годишна конференција на ИНСМЕ 
и средба на тема

“ВЛАДЕЕЊЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ – ГРАДЕЊЕ НА 
ИНОВАТИНИ  ЕКО-СИСТЕМИ ЗА МАЛИ И СРЕДНИ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА”
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Од 21 до 23 мај 2013 година  бизнис форум во Пекинг, Кина  

“2013 ASIA-EU MATCHMAKING 
EVENT BEIJING”  

 Стопанската комора на Македонија во соработка со ЕЕН Мрежата за мали и средни 
претпријатија (ЕЕN Enterprise Europe Network), ве покануваат да учествувате на Меѓународниот 
брокерски настан што ќе се одржи од 21-23 мај 2013 година во Пекинг, Народна Република Кина.
 Организатори на настанот се  Кинескиот совет за промоција на меѓународната трговија во 
соработка со ЕЕН за централна Кина, а коорганизатор е Европскиот институт  (EЕН Шведска), Оддел 
за наука и технологии.
 
 Главни области на овој настан:
 - електронски информации и комуникации;
 - модерно инженерство и производство;
 - нови материјали, нови извори на енергија;
 - модерно земјоделство и зелена технологија;
 - биоинженерство и фармација.

Контакт лице 

Огнен Гаревски 
Тел: ++ 389 2 3244040 
Факс:++ 389 2 3244088
Call Центар : (02) 15015 
E-адреса: ognen@mchamber.mk

Подетални информации:може да видите : www.b2bmatchmakingbeijing2013.com
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Oд 28  до  31 мај 2013 година,  во  Иран  

“MЕЃУНАРОДЕН САЕМ  ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ  

ВО ТЕХЕРАН”  
 
 Ова јубилејно издание на „Иран АГРО ФУД“ - Сам за земјоделство, храна и пијалаци, ќе се одржи на  Меѓународниот саем 
во Техеран.
Shahrooz Shahverdi на Palar Samaneh, Техеран и Martin Мaerz на Fairtrade Messe, Германија, се главните организатори/партнери на 
оваа саемска манифестација.
        Иранскиот пазар на храна е еден од најважните пазари на Блиски Исток и според статистичките податоци, тргува со 
бизнис во вредност од 1.240 билиони САД долари (2010). Оваа огромна сума е од увоз на храна во вредност од 7.370.000.000 
американски долари и  извоз во вредност од 5.040.000.000 САД долари. Со обемноста од 12,4 милијарди американски $ (2010) во 
трговијата со храна, Иран ја истакнува важноста на овој саем. 
           Од моментот кога Владата на Иран ги укина увозните ограничувања на прехранбените производи во 2003 година, увозот 
на храна и пијалаци се зголемува од година во година. Особено производителите на месо и месни преработки, конзервирана 
храна, чај и кафе, зеленчук, млеко и павлака, риба, безалкохолни пијалаци и овошни и зеленчукови сокови, овошје, житарки, 
чоколада и слатки, сирење, кајмак и многу други производи бележат огромен поттик на нивните продажни активности во Иран.
Во рок од 3 години, на пример, меѓу 2007 и 2010 година, за 491% се зголемил увозот на храна, додатоци за храна, сточна храна и 
пијалаци во Иран.
20. Меѓународен саем „Иран АГРО ФУД 2013“ има цел оваа година за сите да обезбеди идеална бизнис-платформа за да се исполнат 
сите ирански и меѓународни топ-нивоа на донесување на одлуки, и оние кои бараат да ги надградат своите производствени 
капацитети. 20. Меѓународен земјоделски саем е местото каде ќе се видат нови производи и импресивни презентации. Овој саем 
е водечки саем за земјоделство, прехранбени производи во земјата и индустријата за добиток.
Увозот на земјоделски производи во Иран е вкупно 2.309 билиони САД долари во 2010 година.
        Според  стоковната трговска статистика и база на податоци, Иран увезува животински прехранбени продукти, земјоделски 
машини и опрема, добиток, ѓубрива и инсектициди во истата вредност.
       Посетителите особено се заинтересирани да дознаат повеќе за иновативните прехранбени производи и идеите во угостителството 
како нов производ кој може да има големо влијание врз пазарот и конкурентноста. Производите претставени на овие изложби 
не се дизајнирани само за иранскиот или за пазарите на Блискиот Исток, туку асортиманот на производи е соодветно широк и 
целосно ги покрива регионалните и меѓународните трендови. Тие вклучуваат првенствено стандарди поврзани со здравјето, 
целна група специфични производи, концепти за одржливоста  и органски производи.
         На оваа саемска манифестација како излагачи во 2012 година учествуваа  следниве земји: Австрија, Бразил, Канада, Кина, 
Данска, Финска, Франција, Германија, Велика Британија, Индија, Иран, Италија, Либан, Мексико, Холандија, Оман, Словенија, 
Шпанија, Јужна Кореја, Швајцарија, Турција, Тајланд и Обединетите Арапски Емирати.
  Обезбедени се бесплатни влезници за посетителите кои ќе одат  организирано преку Комората.

Посетителот ги покрива патните и трошоците за сместување (дополнително информација за трошоците за пат и сместување), 
како и административните трошоци кон  организаторот - Комората (2.950 денари за членки по лице, а 5.900 денари за нечленки 
на Комората по лице). 
Пријавување до 20.3.2013 година.

За подетални информации за саемските манифестации можете да се информирате на следниве линкови: www.visit.iran-agro.com; 

www.visit.iran-foodhospitality.com; www.visit.iran-foodbevtec.com

Контакт: 
Наташа Димеска Стојаноска 
Тел: ++ 389 2 3244064
Моб. 070/295-439
Факс:++ 389 2 3244088
E-адреса: natasa@mchamber.mk
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Стопанската комора на Македонија од  29 до 31 мај 2013 година ве носи на три 
саемски манифестации од областа на текстилот во Република Турција  

INTERNATIONAL İSTANBUL YARN FAIR 2013, 
ITM TEXPO EURASIA 2013  И HIGHTEX 2013.

 
 Посета по исклучително поволни 
услови на:

* Меѓународен саем за памук, 
волна, синтетика, природни влакна -10th 
INTERNATIONAL İSTANBUL YARN FAIR 2013,

* Меѓународен Саем за текстил, 
ткаење,предење, плетење, везење, 
машини за трикотажа, индустриски 
машини и хемикалии - ITM TEXPO EURASIA 
2013 и

 * Саем за Технички текстил - HIGH-
TEX 2013.

 Станува збор за едни од поголемите 
специјализирани меѓународни саемски 
манифестации од ваков тип, на којашто 
ќе учествуваат голем број реномирани 
странски и турски компании.Водечките 
компании во секторот ќе се сретнат 
професионалци и инвеститори на 
текстилниот сектор во Tüyap – Истанбул. 
Стопанската комора на Македонија, во 
соработка со овластениот застапник 
на саемскиот организатор „Адонис 
Груп“, организира посета на македонски 
компании на саемската манифестација од 
29 до 31 мај  2013 година, со автобуски 
превоз и алтернативно во сопствена 
режија. 

Обезбедени се:
- бесплатно сместување, две ноќевања со појадок (во реномиран хотел со 4* или 5* )  Check In од 12:00 до 14:00 ч.; 
- локален трансфер (трансфер од aeрoдpoм до хотел и обратно) и 
- бесплатни влезници за Саемот.  
 Посетителот ги покрива патните и административните трошоци кон 
- саемскиот организатор „Адонис“ од 125 евра со автобуски превоз (доколку е со сопствен превоз - 45 евра), 
- како и организационите трошоци кон Комората (2.950 денари за членки по  лице, а 5.900 денари по лице за нечленки на 
Комората). 

Контакт: 

Наташа Димеска Стојаноска 
Тел: ++ 389 2 3244064
Моб. 070/295-439
Факс:++ 389 2 3244088
E-адреса: natasa@mchamber.mk
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На 18 и 19 јуни 2013 година во Ница, Франција   

ПАМЕТЕН И ОДРЖЛИВ ГРАД 
Б2Б бизнис-средби  

 
 Здружението на информатичко-комуникациските технологии и Enterprise Europe Network при Стопанската комора на 
Македонија ве покануваат да учествувате на Меѓународните Б2Б средби – Паметен и одржлив град, што ќе се одржат од 18-19 јуни 
2013 година во Ница, Франција, во рамките на Конгресот за иновативен град.
 Вториот Конгрес за иновативен град ќе се фокусира на трансформацијата на градовите, за да станат паметни и одржливи, 
преку урбана интеграција на технологиите и услугите.
 Целта на овој настан и на Б2Б средбите е да ги собере заедно на едно место приватните и јавните играчи, во насока да 
создадат нови услуги и нови нови технички и комуникативни решенија.
 Учесници: технолошки и производствени провајдери, инвеститори, промотори, архитекти, равојни агенции, институции 
за планирање и урбанизам, јавни услужни служби, општински асоцијации, јавни и мешани стопански компании, кластери и 
федерации, организации за истражување и развој, академии, технички центри...
 Овие технички и комуникациски сектори вклучуваат:
  - телекомуникации и информатичка технологија;
  - енергетска ефикасност и управување;
  - животна средина (вода и ѓубре);
  - транспорт и мобилност;
  - здравство;
  - изградба и реновирање на згради;
  - сигурност и безбедност.

  Учеството на Б2Б средбите е бесплатно.

Контакт:
 
 Лазо Ангелевски   Софче Јовановска
 Тел:  (02)  3244090  Тел:  (02)  3244060
 laze@mchamber.mk   sofce@mchamber.m
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Главен и одговорен уредник, Саво Пејчиновски
тел: : (02) 3244036,  savo@mchamber.mk

Стопанска комора на Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје

тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088
ic@mchamber.mk

Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на 
Република Македонија ги повикува домашните компании

МОЖНОСТ ЗА ПЛАСМАН НА СТОКА  ЗА 
ПОТРЕБИТЕ  НА PAN AM 2015 ИГРИТЕ

 Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република 
Македонија (АСИПИРМ) соопштува 
дека  преку економскиот промотер 
во Канада и е  доставена информација 
за одржување на  Pan Am 2015 игрите, 
каде што македонските компании 
можат да се пријавуваат за набавка 
на стоки и услиги потребни за самото 
одржување на игрите во Торонто.
 Оние производи и услуги за 
кои ќе бидат потребни поголеми 
количини ќе се распишат 
меѓународни тендери за набавки. 
 Сите заинтересирани компании членки кои би сакале да добавуваат 
свои производи или услуги за организаторите на овој настан можат да најдат 
подетални информации на следниов линк http://www.toronto2015.org/lang/
en/gallery/news/buying-the-games-goods-and-services.html, или може да се 
обратат директно до економскиот промотер за Канада,  Ирена  Ѓоргиевска  
irena.georgievska@investinmacedonia.com
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Компанија од Шпанија бара 
застапник  во Република 
Македонија на брашно,траен леб и 
двопек. 
Валидност дo: 5.6.2013 година 
 
Реномирана компанија од Р. 
Македонија продава комплет 
фабрика со автоматска линија за 
производство на чист природен 
течен јаглен двеоксид, квалитет 
наменет и за производство на 
Coca-Cola, Pepsi Cola, со капацитет 
од cca 1.000 kg/h готов производ, 
со машина за полнење на течен 
јаглен двеоксид во боци од 2,5 – 50 
литри, со две статични цистерни 
и една најмодерна цистерна 
за превоз на течниот гас до 
купувачите, со два извора (бунарa) 
на вода и со сопствена концесија 
за земјиштето. Цена по договор. 
Локацијата на објектот е во 
околината на Битола, до границата 
со Грција.
Валидност дo: 5.10.2013 година 

Компанија од Полска бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за пласман на  козјо 
млеко во прав.
Валидност дo: 5.6.2013 година 

Компанија од Република 
Македонија нуди на  продажба 
имот во Кавадарци кој е 
лоциран на ул. Нов Белград 11 
и е евидентиран во имотен лист 
број 3251 со вкупна земјишна 
површина од 20.964 м2 и 13.849 
м2, изградена површина. Зградите 
се користени за складирање 
и обработка на тутун повеќе 
десетици години, а земјиштето 
е лоцирано во урбанизирана 
околина. Имотот е поврзан со 
главниот влез со пат до главниот 
булевар во градот. Околу 
имотот нема други индустриски 
објекти. Сите згради имаат 
потребна инфраструктура, вода, 
канализација и се поврзани 
меѓусебно со асфалтни патишта. 
Постои делумна инсталација за 
хидрантски систем за ПП заштита 
со подземен резервоар за вода, со 
зафатнина од 60 м3. Сите објекти 
имаат три силни аргументи за 
инвестирање во нив:
– имотот е во урбанизираниот дел 
на Кавадарци;
– поголем број на објекти (1,2,3,4), 
со вкупно околу 10.000 м2, може 
да бидат преуредени во станбен 
или деловен простор;
– близина до главниот автопат E75 
(15км).
Валидност дo: 22.12.2013 година 

Компанија од Полска бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за пласман на 
индустриски машини за перење.

Валидност дo: 5.6.2013 година 

Компанија од Германија бара 
соработка во областа на 
преработувачката  индустрија 
во Република Mакедонија за 
пласман на пластични садови за 
складирање на производи.
Валидност дo: 5.6.2013 година 

Компанија од Германија бара 
соработка со македонски 
компании од ИТ-технологија 
и вработување на искусни 
компјутерски програмери.
Валидност дo: 6.5.2013 година 

Компанија од Хрватска бара 
соработка со македонски 
компании кои произведуваат 
работна облека.
Валидност дo: 6.7.2013 година

Компанија од Турција бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за пласман на рачен 
апарат за гаснење пожар.
Валидност дo: 6.6.2013 година

Компанијата од  Словенија има 
потреба од набавка на даски 
изработени од бел бор или смрека 
со дебелина 16 мм, ширина 90 мм 
и должина 1200 мм. Потребните 
количини ќе изнесуваат 100 м3 
месечно, односно 3 шлепери 
месечно, со подоцнежно 
проширување на други работи 
поврзани со даски.
Валидност дo: 6.9.2013 година

ПОНУДА - ПОБАРУВАЧКА
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Компанија од Естонија 
заинтересирана е да соработува 
со  увозници на дрвени  гарнитури 
за летни бавчи во Република 
Македонија. 
Валидност дo: 7.5.2013 година 

Компанија од Бугарија бара 
диструбутер во Република 
Македонија за пласман на 
стаклена амбалажа за пакување, 
стаклени чаши и стаклена 
амбалажа за фармацевтската 
индустрија.
Валидност дo: 7.6.2013 година

Компанија од Словенија бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за  соларни  
системи  за  греење на  вода за 
искористување  на  топлината  од  
отпадот  во  производствените  
процеси.
Валидност дo: 7.5.2013 година

Компанија од Словенија бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за пласман на 
сензорска арматура. Арматурата 
од нивниот асортиман наменета 
е за монтажа во јавни санитарии 
(хотели, ресторани, кафани, 
кампови, спортски сали, бензиски 
пумпи, автобуски и жележнички 
станици, како и градинки, школи и 
факултети).
Валидност дo: 7.5.2013 година 

Компанија од Германија бара 
соработка во областа на 
обновлива енергија во Република 
Македонија и нуди системи 
за соларна енергија, соларни 
системи, електрични инсталации, 
кровни работи, одржување 
и сервис, како и монтажа на 
фотоволтаични системи.
Валидност дo: 8.6.2013 година 

Германска компанија 
производител на ТВ опрема 
за инспекција и системи за  
испитување на протекување 
нуди  ефективни решенија 
во областа на инспекција на 
канализација, почнувајки од главна 
инспекција на канализација, па 
се` до поставување на дренажни 
системи.
Валидност дo: 8.5.2013 година 

Компанија од Германија бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за пласман  на  
самолепливи ленти со разни 
димензии кoи се употребуваат во 
електроиндустријата.
Валидност дo: 8.7.2013 година

Компанија од Турција бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за пласман на  разни 
видови на памучни конци за 
шиење.
Валидност дo: 8.5.2013 година 

Компанија од Бугарија бара 
дистрибутер во Република 

Македонија за пласман на адитиви 
за храна.
Валидност дo: 8.5.2013 година 

Компанија  од Турција бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за пласман на садови 
за готвење од емаил и керамика.
Валидност дo: 11.5.2013 година 
Компанија од Хрватска бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за пласман на 
ортопедски помагала (инвалидски 
колички, штаки и се` што е 
потребно во ортопедијата).
Валидност дo: 11.4.2013 година 

Компанија од Грција нуди 
консултантски услуги за 
изготвување на стратегија за 
трговија на мало, асистенција на 
претприемачи и  мали приватни 
фирми во Република Македонија  
за соработка со водечки брендови.
Валидност дo: 11.4.2013 година 

Компанија од Турција бара 
дистрибутер во Република 
Македонија за пласман на 
автоприколки, амортизери, куки и 
резервни делови.
Валидност дo: 12.6.2013 година

ПОНУДА - ПОБАРУВАЧКА
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Контакт:

Мирјана Коцева
Тел: (02) 3244-035
Факс: (02) 3244-088  
mirjana@mchamber.mk
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