
Food Consulting e Друштво за консултантски услуги во областа имплементирање на 
меѓународни  стандарди. Во соработка со своите партнери Bisiness Edge и како член на  
ISRM, ги прати  современите случувања во меѓународните организации EFSA, ISO, FSD 
во полето на стандардзиација, промените и новините во законските акти како во 
Македонија, така и ЕУ. 

 
 

 
ИНФО ЦЕНТАР на FOOD CONSULTING 
 
Овој инфо - центар е резултат на нашето повеќе годишно работење како советодавно организација 
и реалните искажани барања на Бизнис заедницата во Македонија за потреба од алатка со која ќе 
бидат навремено и точно информирани за сите новини во полето на: 
 
• Измени и новини во законските обврски на МК и ЕУ поврзани  со вашата дејност. 
• Новини, Искуства, Трендови, Истражувања поврзани со вашата дејност.  
• Информации за Организирани Обуки, Семинари, Работилници.  
• Информации поврзани со предпристапните фондови на ЕУ. 
• Информации за останати програми наменети за развој на Малите и Средни претпријатија. 
• Новини на полето на стандардизација ISO, HACCP, EuroGap, CE знак ... 
• Новини и искуства поврзани со Земјоделство и Органско производство.  
 
Измени и новини во законските обврски на МК и ЕУ поврзани  со вашата дејност 
 
• Со оваа услуга која Ви ја предлагаме како дел од Инфо Центарот, ќе добиете детална 
информациаја за сите Нови, Изменети и Дополнети Законските, Подзаконски Акти, 
 Правилници и Програми, кои ги донесува владата на Р. Македонија и неизините ресорни 
министерства кој се излезени во Службен Весник а се поврзани со вашата дејност. 
• Втор дел на оваа услуга е и информирање за Новини и Измени во Европската 
 Легислатива поврзани со Вашата дејност. 
 
Новини, Искуства, Трендови, Истражувања поврзани со вашата дејност. 
 
• Со оваа услуга Ви овозможува да бидете во тек со најновите настаните во светот, 
 поврзани со вашата дејност со цел придобиената информација да Ви послужи во 
 секојдневното работење  и конкурентноста на Вашите производи/услуги.  
 
Информации за Организирани Обуки, Семинари, Работилници поврзани со вашата дејност. 
 
• Како дел од  Инфо Центарот оваа услуга ќе во помогне за навремено информирање за случувања 
од овој вид, организирани како од Food Consulting така и од други организации кој 
 пак се надеваме ќе ви помогнат во развој на Човечките ресурси во Вашата организација. 
 
Информации поврзани со предпристапните фондови на ЕУ  наменети за Македонија 
 
Редовно информирање за новините поврзани со Европската подршка на приватниот сектор и 
инструментите и програмите конструирани за таа цел: 
 
• IPA Инструмет за ПредПристапна Помош (Instrument for Pre-Accession Assistance) 
• FP7 Седма Рамковна Програма за истражување (Seventh Research Framework Programme) 
• CIP  Програма за Конкурентност и Иновативност (Competitiveness & Innovation Framework 
Programme) 
• CBC Програма за Прекугранична Соработка (Cross Border Cooperation). 
 
Информацијата која што ја добивате за овие инструменти и програмите вклучува навремено 
известување за: 
  
• Објавени Отворени Повици 
• Висина на Донациите, Кофинансирањето или Подршката која се доделува зависно од програмата 
или повикот. 
• Временска Рамка на Програмите и Повиците. 
• Предуслови кои се потребни за пројавување на интерес за учество. 
• Услови под кои се дава Помошта од кој било вид.  
 
Информации за останати програми  наменети за развој на Малите и Средни претпријатија. 
 
Редовно информирање за новините поврзани со Програми на Р. Македонија наменети за  
подршка и развој како и Програми на Други Држави и Организации  
кои функционираат на територијата на Р. Македонија. 
  
Новини на полето на стандардизација ISO, HACCP, EuroGap, Ce знак ... 
Редовно следење и информирање за промените на ревизиите,  на погоре наведените стандарди, 
со детално објаснување за импликациите кои би следеле во веке воведениот систем. 
 
Новини и искуства поврзани со  Земјоделството и Органското производство  
 
Информации за новини во Земјоделството и програмите на Р. Македонија наменети за овој 
сектор, како и искуства и новости во областа на Органското производство пренесени  од  
нашите партнери. 
 

 
ЗА КОГО Е НАМЕНЕТ ИНФО ЦЕНТАРОТ ? 
 
Деловни субјекти Свесни за потреба од 
постојано добивање на последната 
информација, која може да влијане на нивното 
работење и конкурентноста на нивните 
производи/услуги на домашниот и 
надворешните пазари. 
 
КАКО РАБОТИ ИНФО ЦЕНТАРОТ ? 
 
Тимот на Инфо Центарот во соработка со 
консултанти кој што веќе работи на 
посточката проблематика и проекти ги 
разработуваат и анализираат информациите. 
Така обработени нашите оператори ги 
класифицират во зависност од претходно 
утврдените од Ваша страна подрачја на 
интерес  и дитрибуираат по електронски пат на 
вашата Email адреса. 
 
 
НЕКОЛКУ ОД МНОГУТЕ ПРАШАЊА НА 
КОЈ ЌЕ ДОБИЕТЕ ОДГОВОР  
 
• Кој закони и правилници се во 
важност во моментов за мојата дејност? 
• Кој програми за помош и развој на 
претпријатија во мојата дејност се активни и 
се планираат? 
• Како да се здобиам со сертификат за 
стандард, кој стандард ми одговара на 
потребите и на кој начин би ми помогнал? 
 
НЕКОИ ОД ПРИДОБИВКИ НА 
КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ ОД ИНФО-
ЦЕНТАРОТ 
 
• Заштеда на потрошено време и 
изгубени нерви добивајки ја бараната и точна 
информација. 
• Здобивање на информации кој како 
крајна цел би допринела за зголемување на 
конкурентноста на вашиот производ/услуга. 
• Здобивање со информации кој би 
резултирала со вклучување во некоја од 
Програмите за развој на Мали и Средни 
претпријатија.  
 
ЦЕЛ НА ИНФО ЦЕНТАРОТ 
 
Во морето од информации целта на ИНФО 
ЦЕНТАРОТ е да биде вашиот патоказ кој ќе вe 
усмери до Вашата цел.  
 
КАКО ДО УСЛУГИТЕ НА ИНФО ЦЕНТАР 
За минимална месечна претплата и по 
утврдени области на интерес ИНФО 
ЦЕНТАРОТ се обврзува да ви доставува 
информациите на Вашата електронска пошта. 
 
 

 
 

KONTAKTIRAJTE SO NAS  DENES  
Контакт: Food Consulting  
бул. Јане Сандански бр. 24/24 Скопје 
Телефон: +389 02 246 45 51 
Web: fc.com.mk 
 Email: info@fc.com.mk 
 


