РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МЕМОРАНДУМ
ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Со цел да делуваат во јакнењето на меѓусебната соработка, на тој начин што
ќе ги насочат своите напори кон поттикнување и афирмација на областите од
заеднички интерес, како и во унапредување на соработката со други институции од
заеднички интерес,
Министерството за одбрана на Република Македонија,
претставуванo
од
министерот
за
одбрана
на
Зоран Коњановски

Република

Македонија,

и
Стопанската комора на Македонија,
претставувана од претседателот на
Бранко Азески,

Стопанската

комора

на

Македонија,

(во натамошниот текст: страни потписници)
на 10.12. 2010 година, во Скопје, потпишаа

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА
МЕЃУ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
И СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
Област на соработка
Член 1
Водени од потребата за меѓусебна соработка заради ефикасно спроведување
на своите надлежности утврдени со Закон,
Потврдувајќи ја заедничката заложба и интерес за унапредување на
соработката во областа на подготовката за враќање во цивилен живот на поранешните
професионални војници на кои им престанува службата во Армијата на Република
Македнија со навршени 38 години возраст,
Министерството за одбрана и Стопанската Комора, се согласни заеднички да
соработуваат и да делуваат за остварување на следните цели:
1. зајакнување на соработката меѓу Министерството за одбрана на Република
Македонија и Стопанската комора на Македонија, и
2. реализирање на заеднички активности кои ќе придонесат за поуспешно
враќање во цивилниот живот на професионалните војници на кои им престанува
службата во Армијата на Република Македнија со навршени 38 години возраст.
Министерството за одбрана и Стопанската комора меѓусебно ќе соработуваат и
взаемно ќе пружаат помош и поддршка на поранешните професионални војници на кои
им престанува службата во Армијата на Република Македнија со навршени 38 години
возраст, во процесот на подготовка за враќање во цивилниот живот, која ќе придонесе
истите да станат поконкурентни на цивилниот пазар на труд и со што на долг рок ќе се
намали нивото на нивна невработеност.
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Видови на соработка
Член 2
За остварување на горенаведените заеднички дефинирани цели на Меморандумот
за соработка, Министерството за одбрана на Република Македонија и Стопанската
комора на Македонија, се согласни да ги реализираат следните активности:
 промовирање на заедничките активности;
 организирање настани од интерес за двете институции;
 организирање обуки и семинари за потребите на Министерството;
 обезбедување консултантски услуги;
 воспоставување контакти со заинтересираните работодавачи – членки на
Комората заради вработување на поранешни професионални војници;
 размена на податоци за воениот персонал на кој му престанува службата и за
бараните профили на кадар кај членките на Комората;
 поддршка и давање препораки при воспоставување бизниси во земјата и во
странство;
 лобирање и успешно претставување на потребите на целната група;
 претставување на поранешните професионални војници на настани во
организација на Комората (саеми на труд, форуми и друго);
 редовно информирање за компании кои покажуваат интерес за разни видови на
соработка, информирање за други бизнис-настани, саеми, бизнис-посети и
форуми;
 информирање за можностите за користење на ИПАРД-фондовите во Република
Македонија и другите програми на Европската унија;
 проширување на мрежата на соработка со други институци и организации;
 стручна помош и анализа за конкретни деловни проекти и потфати;
 меѓусебно информирање за резултатите од работењето.
Начин на реализирање на соработката
Член 3
Соработката од член 2 на овој Меморандум ќе се остварува врз основа на
поединечно доставени барања за секој одделен вид на соработка, со можност за
склучување посебен договор.
Финансиски трошоци
Член 4
Евентуалните финансиски трошоци кои ќе произлезат од секој оделен вид на
соработка ќе се утврдуваат со посебен договор склучен меѓу страните потписници на
овој меморандум.
Измена на меморандумот
Член 5
Овој меморандум може да се менува и да се дополнува со писмена согласност
меѓу страните-потписнички.
Решавање на спорови
Член 6
Споровите настанати во текот на спроведувањето на овој меморандум ќе се
решаваат спогодбено меѓу страните-потписнички на овој меморандум.
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Влегување во сила
Член 7
Овој меморандум влегува во сила од денот на неговото потпишување.

Член 8
Овој меморандум е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, од кои 4
(четири) примероци за Министерството за одбрана и 2 (два) примерока за Стопанската
комора на Македонија.

Министерство за одбрана
на Република Македонија
Министер,
Зоран Коњановски

Стопанска комора на Македонија
Претседател,
Бранко Азески
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