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ДА  СЕ  ПОДГОТВИМЕ   

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ЕВРОПСКА СТОПАНСКА КОМОР   

Глобализацијата прет ста-
вува најголема опас-
ност за малите и за сре д-

ните прет пријатија, а во  ед-
но може да биде кобна за 
економиите на помалите 
земји и пазари, како што е 
нашиот. Ваквиот процес и 
негативностите кои ги носи 
глобализацијата може да се 
амортизира единствено со 
овозмо жу вање шанса за оп-
станок на малите и на сред-
ните прет пријатија, а оттука 
про из легува и форми ра ње-
то на невладината ор га ни-
зација - подружницата на Ев-
роп ска та стопанска ко мо ра 
(ЕСК) во Република Маке до-
нија.

"Основните цели и задачи 
на ЕСК во РМ е да се по диг-
нат на повисоко ниво про-
цесите за пазарно и трговско 

Целта на отворањето на подружницата на Ев-
ропската стопанска комора (ЕСК) во Ре пу-
блика Македонија е да се по дигнат на по-
високо ниво процесите за пазарно и тр-
говско поврзување на македонското сто-
панство со един ствениот пазар на Европ-
ската унија, како и да ги направи сите свои 
чле нови, партнери и соработници спо собни 
за глобалниот натпревар.

поврзување на македон ско-
то стопанство со един стве-
ниот пазар на Европ ската 
унија, како и да ги направи 
сите свои членови, партнери 
и соработници способни за 
глобалниот натпревар", ве-
ли Душко По повски, прет-
седател на Ев ропската сто-
панска комора за Република 
Македонија.

АСИСТЕНЦИЈА

Со глобалниот натпревар 
веќе се соочуваме помалку 
или повеќе во зависност кој 
правен субјект на кој дел од 
стопанството или индустри-
јата му припаѓа.   

"Планираме зацртаното да 
го постигнеме - потен цира 
Поповски - преку кон сул та-
ции,  менаџмент и обу ка на 
персоналот, ревизии и сер-
тификации, нови ини ци ја ти-
ви, размена на мислења пре-
ку организирање струч ни 
состаноци и работилници, 

преку трансферот на тех но-
логии, изнаоѓање и по сре-
дување во меѓународни де-
ловни контакти, аси стен ција 
при промовирање нови про-
изводи, како и подго товка 
на нови пазари. По друж-
ницата во Република Ма ке-
донија ќе има можност да 
ангажира и  про феси о нална 
структура, која ќе се состои 
од 22 централни кан це-
ларии, каде што ќе бидат 

Инаку, Европската сто-
панска комора за трговија, 
комерција и индустрија е 
регистрирана согласно Ре-
гулативата на Европската 
економска заедница бр. 
2137/85, донесена од страна 
на Советот на европските 
заедници од 25.7.1985 го-
дина и според Законот од 
12.7.1989 година за примена 
на спомнатата регулатива. 
Седиштето на Европската 

назначени директори или 
претседател на цен тралната 
канцеларија, во зависност 
од тоа дали фун кцијата ќе се 
извршува во лонтерски или 
за плата".

сто панска комора е во Бри-
сел, и согласно спо мна тите 
закони е заведена во Комер-
цијалниот суд во Брисел под 
регистерски број 218 од 23 
јануари 1998 година.

ДУШКО ПОПОВСКИ
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Станува збор за не вла ди-
на организација која во Ре-
публика Македонија е реги-
стрирана според За конот за 
здруженија на граѓани и 
фон     дации, како подружница 
на странска невладина ор-
ганизација, која е запишана 
во реги старот на странски 
орга низации  во Основниот 
суд Скопје 1 - Скопје под 
реги старски број 146 од 22/
10/2004 година. 

ЦЕЛИ

"Ова е Асоцијација - вели 
Поповски - од поединци и 
корпоративни членови кои 
имаат исти цели и е ос но-
вана со цел да придонесе за 
хармонизација на сто пан ств-
ото во Европската унија. Сог-
ласно Статутот на оваа Асо-
цијација основни цели и за-
дачи на Европската сто-
панска комора се сле дниве: 
промоција на преку гра нич-
на соработка во земјите од 
Европската унија за да се 
заокружи един ствениот па-
зар; консоли дирање на ев-
ропскиот единствен пазар; 
поддршка на проширу ва ње-
то кон ис ток; градење мос-
тови кон нови пазари; ин-
тердис ци плинарен пристап 
кон ре шавање на проб ле-
мите; по средување во меѓу-
народни проекти; посве ту-
вање на иднината (инова-
ции, реали зација на пози тив-
ни визии). 

Што е побрзо прифа ќа-
њето на европските стан-
дарди за квалитет на про-
изводи и услуги толку е 
пократок патот за нашата 
економија кон конечното 
соединување со един стве-
ниот европски пазар. Пред 
сè, прифаќањето на европ-
скиот стандард за услуги 
(еусс), кој е регистриран во 
Заводот за хармонизација 
(усогласување) на европ-

скиот внатрешен (интерен) 
пазар во Аликанте/Шпанија 
под рег.бр.100.000, со един-
ствена цел да даде придонес 
во напорите за подобрување 
на економската положба на 
малите и средните прет при-
јатија". 

За зачленување во ЕСК не 
постојат посебни услови.

"Практично не постои ус-
лов за зачленување во ЕСК. 
Асоцијацијата е от во ре на за 
сите заинтересирани прав-

правниот субјект, тогаш со-
гласно барањето се до би-
ваат соодветниот ста тус, 
жиг или сертификат и фир-
мата влегува во ка та логот на 
квалификувани фирми со-
гласно статусот на земјата 
во однос на про цесите за 
влез во Европската унија. На 
пример: фирма од земја - 
членка на ЕУ, фирма од земја 
со асоцијативен статус итн. 
Меѓутоа, морам веднаш да 
нагласам дека сите овие 

препознатливи за стран-
ските партнери и странските 
пазари. 

Очекуваме да бидеме 
при  фатени од сите реле-
вантни институции во РМ. 
Затоа што никому не прет-
ставуваме конку ренција, ов-
де мислам на постоечките 
комори кои своето ра бо те-
ње го базираат согласно 
законската регулатива за 
здру    жување на претпри ја-
тијата и Законот за ко мор-

ни лица. На нашите членови 
најпрво сакаме да им по ну-
диме тие сами да го најдат 
својот интерес да при стапат 
во нашите ре дови. 

Со зачленувањето на фир-
мите во нашата Асоцијација 
првиот бенефит кој ќе го до-
бијат е бесплатната ин спек-
ција од овластен екс перт 
или консултантска ку ќа. До-
колку извршената про верка 
соодветствува со по да то ци-
те наведени во Ап лика ци-
јата пополнета од страна на 

стан дарди, жигови и сер ти-
фикати  за квалитет не прет-
ставуваат двојство во стан-
дардите пропишани од 
страна на Владата на РМ и 
не се во коализија со стан-
дардите пропишани од 
страна на органите на уп-
равата кои се во состав на 
Министерството за еко но-
мија, пред сè, мислам на 
Бирото за стандардизација 
и метрологија. Нашата ин-
тенција е да им помогнеме 
на фирмите побрзо да бидат 

ско работење. Исто така, 
оче ку ваме согласно нашите 
ста ту тарни цели и задачи 
да ос тваруваме сè поин тен-
зивна соработка и со Ми-
нис тер ството за економија, 
заради тоа што навистина 
можеме да помогнеме во 
заедничката цел - нашата 
еко номија под готвено да го 
дочека денот за полно-
правно членство во семеј-
ството на европските на ро-
ди", коментира Душко По-
повски.     

ОСНОВНА ЦЕЛ - ХАРМОНИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО


