
 

 

89 години  

од постоењето  

на Стопанската комора 

на Македонија  
 
 

Скопје, 18 Февруари 2011 година 
 



    Зачетоците на 

коморското организирање 

на територијата на 

Македонија датираат од 

1922 година.  

 

  И после 89-години, 

следејќи ги светските 

трендови и најсовремените 

меѓународни стандарди,  

Стопанската комора на 

Македонија и во услови на 

плурализам во коморското 

организирање го задржа 

приматот на  

 

Комора-лидер во 

организациското 

здружување. 

 



 Комора со ISO9001:2008 
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 ....ефикасен сервис за своите членки изградена врз основните 

јасни и темелни постулати, како Комора којашто е самостојна, 

независна, неполитичка и непрофитна организација... 

 



 

 
Обраќање  

на  

 

господин Бранко Азески 
 

претседател  

на Стопанската комора   

на Македонија  

 





 

 „Време е за 

промена на 

досегашниот 

модел на 

економски 

развој“  



 

 





 

 

Обраќање  

на 

 

господин Рифат Хисарчиклиоглу,  

 

претседател на ТОББ  

и заменик-претседател 

 на Eurochambres 



Господин РИФАТ ХИСАРЧИКЛИОГЛУ,  

претседател на Унијата на комори  

и берзи на Турција (ТОББ)  



Унијата на комори и берзи на Турција-  

( ТОББ ) 

е најголема непрофитна бизнис-

асоцијација во Турција,  

која опфаќа  

365 комори и берзи 
 

Union of Chambers and Commodity 

Exchanges of Turkey – ( TOBB ) 



 

TОББ  претставува 

 1,3 милиони компании 

 во земјата и делува како најефикасна 

професионална организација  

во Република Турција 

 





 

 

 Обраќање  

на  
 

 

д-р Слободан Милосављевиќ, 

 

министер за трговија и услуги  

во Владата на Република Србија 

 

 поранешен претседател на Стопанската 

комора на Србија 
  

 





 

 

I. Награди за компании за 2010 година 



 

 
Награда  

 

за компанија  

 

со најголем пораст  

на прозиводството  

во 2010 година 



 

 

  

„ИГМ-ТРЕЈД” ДОО - 

Кавадарци 
  

  



  

 „ИГМ-ТРЕЈД” ДОО – Кавадарци е една  

од најголемите Greenfield инвестиции  

на Балканот, со вкупно земјиште од околу  

400.000 м2 и затворена површина од околу 

240.000 м2, со капацитет на  годишното 

производство на заварени цевки од околу 

250.000 тони. 



 

 

Основана во1994 година, како претпријатие во 100% приватна 

сопственост, на почетокот работеше исклучиво во делот  

на трговија со производи од црната металургија.  

Непосредно после формирањето, монтирана е линија 

 за сечење лим во табли од котури и негово конфекционирање, 

а во 1997 година започна градежни зафати за подигање  

на производна хала во која  се инсталираa линиите  

за производство. 



 

 

Првата линија за производство на заварени цевки  

и профили започнува со работа во 1998 година,  

со што денеска во компанијата работат вкупно 7 

производни линии.  

Почнувајќи со 1462 тони производи во 1998 година, 

достигна производство од над 100 илјади тони заварени 

цевки и профили 

 

   

 



Во 2010 година „ИГМ-Трејд“ - Кавадарци произведе 

103 илјади тони заварени челични цевки, со 83% 

пораст во однос на 2009 година. 

 

 



 

 

Пазарно и извозно ориентирана – над 80% 

 од своето производство го пласира  

на странските пазари, компанијата „ИГМ 

Трејд„ сигурно чекори на својот пат да се 

потврди како еден од најголемите металуршки 

центри на Балканот и пошироко.  

 



  

 

„ИГМ-ТРЕЈД” ДОО  

-Кавадарци 

 

- 

компанија  

со најголем пораст 

на прозиводството  

во 2010 година 

 
  

  



 

 

Награда  

 

на компанија  

со најголем пораст  

на нето-извозот  

во 2010 година 



 

 

 

 

  

„ФЕНИ ИНДУСТРИ” АД - 

Кавадарци 
  

 

 



 

 

  
Својот брз и рапиден напредок, „Фени индустри“ го бележи во 

изминатите 6 години, односно од 2005 година, откако 

компанијата стана сопственост на две интернационални 

групации, добро познати во рударско-металуршкиот сектор во 

светски рамки (БСГ и ИМР) кои се основачи на групацијата 

„Кунико Ресурсис“ (Cunico Resources). 



 

 

Со значајни и континуирани техничко-технолошки 

инвестиции, обуки и мотивација на човечките ресурси, 

производството до денес бележи постојан 

 и значителен пораст 

0
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Целокупното производство на „Фени индустри“ се извезува, со што во 

2010 година оствари девизен прилив од 320 милиони САД долари,  

со пораст од 62% во однос на реализираниот извоз во  2009 година. 

 

Од вкупниот извоз во 2010 година, во вредност од 320 милиони 

САД долари, 85% или 272 милиони САД долари се нето-извоз,  

кој во однос на 2009 година забележа пораст од 107%. 

 



 

 

Покрај фактот што „Фени индустри“  

е еден од најголемите нето-извозници во земјата 

 и директно ангажира 1000 вработени, исто така 

индиректно ангажира уште 1000 работници, користејќи  

производи и услуги на повеќе од 700 домашни фирми. 



 

 

  

„ФЕНИ ИНДУСТРИ” 

АД – Кавадарци  

 

- 

компанија  

со најголем пораст  

на нето-извозот  

во 2010 година 

 

 

 

 
 

 



 

 
Награда  

на компанија 

  

со најголема инвестициона 

активност  

во  2010 година 



 

 

   

АД “ЕЛЕКТРАНИ  

НА МАКЕДОНИЈА” - Скопје 
  

    

 



 

 

  

АД „Електрани на Македонија“ во текот на 2010 

година активно ги продолжи своите инвестициски 

активности за подобрување и модернизација  

на постојните капацитети, а започна и со подготовки 

за изградба на нови производствени капацитети.  

 

Вo 2010 година инвестираше околу 50 милиони евра, 

во нови проекти, како и во одржување на погонската 

подготвеност на постојните  енергетски објекти. 

    

 



 

 

Еден од најзначајните проекти изминатата година беше 

започнување на модернизацијата и ревитализацијата на блоковите 

со цел продолжување на работниот век на ТЕ Битола.  

 

Во текот на 2010 година успешно е завршена модернизацијата  

на првиот блок во износ од 22 милиона евра. 



АД ЕЛЕМ започна со инвестирање во јагленови лежишта кои  

се од исклучителна важност за Република Македонија.  

Во 2010 година завршени се геолошките и геотехничките 

доистражувања на јагленовото лежиште Мариово. 

 

 Во овој проект АД ЕЛЕМ инвестираше над два милиона евра.  



Во текот на 2010 година целосно заврши реконструкцијата  

и модернизацијата на двата турбоагрегата во подружницата 

„Енергетика“. 

Со реализацијата на проектот, АД ЕЛЕМ дополнително добива  

на располагање 21 MW нова инсталирана моќност за потребите 

на електро-енергетскиот систем на Република Македонија.  

Во текот на ноември 2009 година пуштен е во работа првиот 

агрегат, а вториот агрегат во февруари 2010 година. За овој 

проект, реализирани се инвестициони активности во износ од 

околу 3,6 милиони евра. 

   



 

 

Пуштен е во функција нов Диспечерски центар (SCADA) кој обезбеди 

прецизно планирање, координирање и регулација на производството 

на електрична енергија од постоечките термо и хидроелектрани, а во 

чија имплементација АЛ ЕЛЕМ  инвестираше 2,7 милиони евра 

сопствени средства. Врвната технологија што ќе ги поврзе 

капацитетите за производство на електрична енергија е лоцирана во 

Дирекцијата на АД „Електрани на Македонија“ во Скопје, а 

хардверските и софтверските решенија ги обезбеди и ги имплементира 

реномираната германска компанија „Сименс“. 



 

- 

компанија  

со најголема 

инвестициона активност  

во  2010 година 

   

АД „ЕЛЕКТРАНИ  

НА МАКЕДОНИЈА” - 

Скопје 
  

    

 



 

 

Награда  

 

за компанија 

  

со најголема инвестициона 

активност во научно-технолошки 

развој во 2010 година 



 

 

  

„АЛКАЛОИД”  АД - Скопје 

  



 

 

Интензивен развој и осовременување, нови техничко-

технолошки процеси, градење  нови капацитети, 

инвестиции, проширена производна палета, зголемен 

обем на продажба, освојување на нови пазари и растот 

на бројот на вработени со сé повисока квалификациона 

структура се главните одлики на целокупното 

досегашно работење и опстојување на „Алкалоид“. 
  

 





Во текот на 2010 година реализира отворање на производни капацитети  

за секундарно производство на лекови во Република Србија во вредност 

од 750.000 евра. Почнувајќи од октомври 2009 година, до крајот на 2010 

година има основано 13 подружници и претставништва во следните земји: 

Србија, Хрватска, Словенија, БиХ, Косово, Црна Гора, Албанија, Бугарија, 

Украина, Русија, Швајцарија и САД. 

 



 

 

Во 2009 година го пушти во работа новиот Институт  

за развој и контрола на квалитет, инвестиција  

на „АЛКАЛОИД”,  од 9 милиони евра, со вкупна корисна 

површина од 1540 м2 и со 80  високо специјализирани и 

обучени кадри. 



 

 

Вкупното годишно производство на „Алкалоид“ бележи континуиран 

пораст и достигнува околу 8 илјади тони, како и остварува 

консолидирани продажби од приближно 100 милиони евра.  

Над 60% од продажбите се остваруваат во над 30 земји на 4 

континенти, што ја потврдува извозната ориентација како 

доминантна определба на компанијата. 

 



 

 „Алкалоид“ АД - Скопје работи  

со најсовремениот податочен информационен 

систем SAP, светски лидер во ERP- системите 

(Enterprise Resource Planning),  

вреден над 2 милиона евра.  

Со тоа „Алкалоид“ стана лидер  во оваа 

област, со оглед на тоа што тоа е првиот 

матичен SAP (брендирано име AlkaSAP) што 

една компанија го инсталира во земјата. 
 



- 

компанија 

со најголема 

инвестициона активност 

во научно-технолошкиот 

развој во 2010 година 

  

„АЛКАЛОИД”  АД - 

Скопје 

  



 

 Награда  

 

за најпрофитабилна 

компанија во 2010 година 



 

„Македонски Телеком“ АД - Скопје  



 

• Фиксна телефонија, широкопојасни 

услуги, интегрирани пакети за 

резиденцијален и бизнис сегмент, 

телевизија преку интернет протокол  

• Широк спектар на модерни 

телекомуникациски и ИТ-услуги  и 

решенија, на комуникација, продукти и 

забавни содржини  

• Грижа за корисничките очекувања и 

потреби  

• Развој и иновации - првата дигитална 

и единствената целосно интерактивна 

ТВ услуга во Македонија - MaxTV 

 

 

 

 

 

Водечки национален оператор за електронски комуникации 

 

 



• Врвен квалитет на услугите и 

ефикасност во сите области на 

делување  

• Осовременување и унапредување на 

телекомуникацискиот пазар во 

Република Македонија.  

• Значително влијание во подигање на 

јавната свест за употребата од модерни 

комуникациски решенија 

• Промовирање на личното и 

социјалното вмрежување меѓу луѓето - 

главен национален носител на 

изградбата на информатичкото 

општество во државата.  

 



Достигнувања – 2010 година: 

 
- повеќе од 140.000 АДСЛ корисници; 

- околу 20.000 MaxTV корисници; 

- над 26.000 поминати домaќинства со најновата технологија „Оптика до 

домот”; 

- сопственици на најголемиот удел на пазарот. 

 

- Во конкурентска средина и услови - прво место за најуспешна 

компанија во 2010 година според „200 најголеми” (прворангирани 

и во 2007, 2008 и 2009 година) 
 

- Сертификат за добро корпоративно управување од „Транспарентност - 

нулта корупција“ во соработка со Стопанската комора на Македонија и 

Стопанската комора на Северозападна Македонија - примена на 

највисоките стандарди, принципи на транспарентно и одговорно 

работење внатре во компанијата, но и во комуникација со нашите 

бизнис-партнери 

 



„Македонски Телеком“ 

АД - Скопје 

 

- 

најпрофитабилна 

компанија  

во 2010 година 





 

 

II. Награди за бизнис-лидери 



 

 Награда 

  

за долгогодишна  

 

коморска активност 



 

 

Награда за долгогодишна коморска 

активност 

  

Господин Штерјо Наков 

 

генерален директор  

на “ФЕРШПЕД” АД - Скопје 
  
  

 



 

 

  
Господинот Штерјо Наков со години е во групата 

најголеми и најуспешни. 

 Неговите компании силно вработуваат нови луѓе, 

оти е еден од најголемите македонски инвеститори.   

Речиси 20 години е на чело на компанијата 

„Фершпед„ која под негово водство израсна  

во вистински холдинг.  

Покрај сообраќајот и шпедицијата, инвестираше  

во многу области, како хотелиерството, 

угостителството, туризмот, земјоделството,  

во медиумите. 

.  

  

 



 

 

Господинот Штерјо Наков, генерален директор и претседател 

на Управниот одбор на „Фершпед„ АД - Скопје, е еден од 

најактивните поддржувачи на коморското организирање 

 и работење, долги години наназад.  



 

 
Како активен учесник во 

работата на органите и телата 

на Стопанската комора на 

Македонија, господинот 

Штерјо Наков беше дел од 

тимот за реорганизирање на 

Стопанската комора на 

Македонија во 2004 година и 

нејзиното преструктуирање од 

задолжителен кон доброволен 

принцип на организирање и 

работење. 



 

 

Несомнена заслуга за место и улога на Комората има 

господинот Штерјо Наков, пред се`, заради неговите 

заложби за натамошното поддржување на работата 

 и активностите на Комората во новите услови и релации 

со бизнис-заедницата во Република Македонија 



Награда за 

долгогодишна 

коморска активност 

 

 
  

Г-дин  Штерјо Наков 

 
  
  

 



 

 

Награда  

 

за најголема  

 

донаторска активност  

во 2010 година 



 

 

  

Награда за најголема донаторска активност 

во 2010 година 
  

 

Господин Минчо Јорданов  
претседател на Одборот на директори 

на „Макстил„ АД - Скопје 
  

 

„Макстил„ АД - Скопје е еден од најзначајните деловни субјекти 

 во Република Македонија како по макроекономските показатели, 

бројот на вработени, индустриската динамика, така и по извозните 

активности.  



 

 

Како членка на групацијата 

Duferco, претставува 

значаен субјект со висок 

меѓународен рејтинг 

 во производството  

на челик и челични 

производи. 



 

 

•Изградбата на плоштадот во населбата Автокоманда 

•Едукативниот семинар за млади лидери под покровителство  

на Претседателот на државата Ѓорѓе Иванов во Охрид 

•Финансиска поддршка на градот Охрид за промоција на неговите 

туристички капацитети во Германија 

•Светската галерија на цртеж и друго 

•донацијата за поставување и осветлување на Крст Христов – 

најголемата желба на Тоше Проески 

 



 

 

 

Надвор од овие активности, претседателот на Одборот  

на директори, господинот Минчо Јорданов, заедно со своето 

семејство како израз на високо чувство на потребата  

за поддршка на општествено значајни проекти, настани, 

манифестации и слични содржини се јавува како донатор  

и нивен поддржувач. 

 



 

 

•Шарпланинскиот куп 

•Галичката свадба 

•Набавката на концертното пијано “Стенвеј“ на македонскиот пијанист 

Симон Трпчески 

•Целосна финансиска поддршка на спортското друштво „Металург“, 

односно неговиот машки и женски ракометен клуб 

•Карате клубот „Металург“, со значајните успеси на меѓународен план, 

најголеми во историјата на карате спортот во Македонија 

 



Награда  

за најголема  

донаторска 

активност 

 во 2010 година 

 

Г-дин Минчо 

Јорданов  

 

 





 

 

III. Специјални признанија 



 

 
Најдобра 

средна компанија во Македонија  

 

во изборот  

на Eurochambres  

 

во 2010 година  



 

„РЕНОВА„ – с. Џепшиште, Тетово, во 2010 година 

 ја доби наградата на Асоцијацијата на европските 

комори за најбрзорастечка и иновативна компанија – 

во категоријата мало и средно претпријатие.  

„РЕНОВА„ е единствена компанија од Македонија  

добитник на оваа награда. 

 

Најдобра средна компанија 

во Македонија во изборот  

на Eurochambres  

во 2010 година  

  

“РЕНОВА” -   

с. Џепчиште, Тетово 
  
 



 

 

Во 1992 година, господинот Шефки Идризи ја отвори фирмата 

„РЕНОВА“, којашто на почетокот беше само трговска и услужна 

фирма.  

Во 1997 година почнува со првата фабрика за производство  

на Renofix на малтери со производствен капацитет 

 од 25–30 тони на час. 



 

 

Во 1999 година  „РЕНОВА“  почнува да ја гради 

втората фабрика, надвор од Македонија, односно  

во Косово. 

Во 2004 година „РЕНОВА“, ја гради третата фабрика 

за производство на Renofix малтери во Република 

Албанија.  



 

 

„РЕНОВА“ има 300 постојано вработени. Бројот на работниците 

со договор достигнува до 100 работници. 

Денес, производите на „РЕНОВА“ можат да се сретнат во секој 

дел на Балканот, во: Македонија, Грција, Бугарија, Албанија, 

Косово, Србија и Црна Гора. 



 

 

„РЕНОВА“, исто така е и голем донатор  

на културно-спортските манифестации 

 и на многу други хуманитарни активности.  



„РЕНОВА” -   

с. Џепчиште, 

Тетово 

- 
најдобра средна 

компанија 

 во Македонија 

 во изборот  

на Eurochambres  

во 2010 година  

 



 

 
 

Компанија  

која во 2010 година  

 

извезе во најмногу земји  

во светот  



 

 

Компанија која во 2010 година извезе во најмногу 

земји во светот  

  

„МАКПРОГРЕС” ДОО - Виница 
  
 

„Макпрогрес” ДОО - Виница, во 2010 година, по 20 

години од основањето, достигна производство  

од 9000 тони на кондиторски производи, со пораст  

од 12,5% во однос на 2009 година, од коешто 75% 

завршува на странските пазари. 
 



 

 



 

 

Паралелно со новите производни инвестиции, почнувајќи 

 од 2003 година, „Макпрогрес” ги имплементираше 

меѓународните стандарди за квалитет, како предуслов  

за проширување на пласманот во странство, преку настап  

на нови пазари, и тоа: 

 

- HACCP системот за безбедна храна; 

- ISO 9001:2000 системот за менаџмент на квалитет; 

- KOSHER стандардот, претежно наменет за пазарите со еврејска 

вероисповед, а во 2010 година го имплементира   

- EMAS стандардот за екологија,  

- HALAL стандардот - претежно наменет за пазарите со 

муслиманска вероисповед и стандардите за квалитет 

- IFS и BRC, наменети за пазарите на Австрија, Германија 

 и Велика Британија. 

 



 

 

Денес, производите на “Макпрогрес” се продаваат на пазарите во 

30 држави, и тоа во земјите: 

•членки на  ЦЕФТА: Србија, Хрватска, БиХ, Црна Гора, Албанија; 

•членки на ЕУ: Франција, Германија, Швајцарија, Англија, Шведска, 

Словачка, Чешка, Унгарија; 

•во прекуокенаските земји: САД, Канада, Австралија и 

•во ново освоените пазари, во текот на 2010 година, на  Израел, 

Либија, Либан, Ирак, Јемен. 

  



 

 

Компанијата „Макпрогрес” останува на определбата 

за проширување на пазарот во други земји,  

а соодветно на тоа и на производството, посебно  

на пазарите во земјите од Блискиот Исток. 

 



  

„МАКПРОГРЕС” 

ДОО – Виница 
 

- 

компанија која  

во 2010 година 

извезе во најмногу 

земји во светот  

 



 

 
Компанија  

 

која присуствуваше на 

 

 најголем број едукативни 

настани во Комората  

во 2010 година 



 

 

Компанија која присуствуваше на најголем број едукативни 

настани во Комората во 2010 година 

  

ТГС „ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ” АД - Скопје  
  
 Благодарејќи на силниот производствен и кадровски потенцијал, 

ТГС „Технички гасови” АД - Скопје станува силна база за развојот 

 на активностите на италијанската Групацијата „СОЛ“, нејзин сопственик 

од1995 година. 

  



 

 

 
 Позитивните резултати преку квалитетните услуги, немаше  

да бидат остварени ако ТГС „Технички гасови” АД - Скопје, не беше 

 во потполност фокусиран на континуираната едукација на своите 

вработени, процес на кој се посветува огромно внимание во сите сфери 

на работењето на компанијата.  

  
 



 

 

Денес компанијата ТГС „Технички гасови” АД - Скопје, покрај основната 

активност за производство и дистрибуција на технички и медицински 

гасови, силно е фокусирана на обезбедување на комплетна и квалитетна 

услуга на сите свои активни и потенцијални клиенти - консултантски 

услуги за воведување и примена на традиционални и нови технологии 

на полето на технички медицински гасови, проектирање и монтажа 

 на потребната опрема, како и ефикасна постпродажна услуга. 



 

 

Имено, континуираната и квалитетна едукација на вработените е процес 

во кој ТГС „Технички гасови” АД - Скопје силно верува, што се потврдува 

и со фактот  што ТТС е компанија, чии вработени присуствуваа  

на најголем број едукативни настани во 2010 година, организирани  

од страна на Стопанската комора на Македонија. ТГС „Технички гасови“ 

учествувале со 15 учесници на 9 семинари од вкупно 25 реализирани 

семинари од Центарот за едукација и развој на човечки ресурси при 

Стопанската комора на Македонија во 2010 година.  



 

 

 

ТГС „ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ”  

АД - Скопје  
 

- 

Компанија која 

присуствуваше на 

најголем број едукативни 

настани во Комората 

 во 2010 година 
 

 

 

 





  

 

„ИГМ-ТРЕЈД” ДОО  

-Кавадарци 

 

- 

компанија  

со најголем пораст 

на прозиводството  

во 2010 година 

 
  

  



 

 

  

„ФЕНИ ИНДУСТРИ” 

АД – Кавадарци  

 

- 

компанија  

со најголем пораст  

на нето-извозот  

во 2010 година 

 

 

 

 
 

 



 

- 

компанија  

со најголема 

инвестициона активност  

во  2010 година 

   

АД „ЕЛЕКТРАНИ  

НА МАКЕДОНИЈА” - 

Скопје 
  

    

 



- 

компанија 

со најголема 

инвестициона активност 

во научно-технолошкиот 

развој во 2010 година 

  

„АЛКАЛОИД”  АД - 

Скопје 

  



„Македонски Телеком“ 

АД - Скопје 

 

- 

најпрофитабилна 

компанија  

во 2010 година 



Награда за 

долгогодишна 

коморска активност 

 

 
  

Г-дин  Штерјо Наков 

 
  
  

 



Награда  

за најголема  

донаторска 

активност 

 во 2010 година 

 

Г-дин Минчо 

Јорданов  

 

 



„РЕНОВА” -   

с. Џепчиште, 

Тетово 

- 
најдобра средна 

компанија 

 во Македонија 

 во изборот  

на Eurochambres  

во 2010 година  

 



  

„МАКПРОГРЕС” 

ДОО – Виница 
 

- 

компанија која  

во 2010 година 

извезе во најмногу 

земји во светот  

 



 

 

 

ТГС „ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ”  

АД - Скопје  
 

- 

Компанија која 

присуствуваше на 

најголем број едукативни 

настани во Комората 

 во 2010 година 
 

 

 

 



 

 
Искрени честитки  

на сите добитници  

на наградите  

од името  

на Стопанската комора  

на Македонија 



 

 

ДОВИДУВАЊЕ ДО ГОЛЕМИОТ 

ЈУБИЛЕЈ! 

 

90 години  

Стопанска комора на  Македонија 

 

18 Февруари 2012 година 
 



90 години  

Стопанска комора на  Македонија 

18 Февруари 2012 година 


