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Врз основа на член 25 од Статутот на Стопанската комора на Македонија, 
Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија, на седницата одржана на 
09.02.2012 година, ја донесе следната  

 
 

 
ОДЛУКА  

за доделување награди и други признанија  
на Стопанската комора на Македонија  

 
 
 

I. НАГРАДИ ПО ПОВОД 90-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО 
        НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

 
1. Награда на Стопанската комора на Македонија на компании кои 

успешно работат од основањето на Стопанската комора на 
Македонија: 

 
а) „ЕВРОПА“ АД – Скопје; 
б) ПИВАРА „СКОПЈЕ“ АД – Скопје; 
в) „БЛАГОЈ ЃОРЕВ“ АД – Велес; 
г) „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ АД ЕЛЕМ – Скопје. 

  
2. Награда на Стопанската комора на Македонија за долгогодишна 

коморска активност: 
 

а) Господин Светозар Јаневски, партнер на М6 Инвестициски фонд – 
Скопје 

 
3. Специјално признание за развојот на Постојаниот избран суд - 

Арбитража при Стопанската комора на Македонија: 
 

а) Проф. д-р Александар Николовски, ректор на Првиот приватен  
Универзитет ФОН – Скопје 

 
4. Специјално признание за претставници на медиумите за долгогодишно 

следење на активностите на Стопанската комора на Македонија: 
 

а) Госпоѓа Аелита Георгиева, новинар во Македонско радио и  
б) Господин Влатко Змејковски, новинар во Телевизија Телма 
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II. НАГРАДИ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
ЗА 2011 ГОДИНА 

 
Член 2 

 
1. Награди на Стопанската комора на Македонија за облиците на 

организирање и работење при Стопанската комора на Македонија, за 
2011 година: 
 

а) Здружението на банкарството; 
б) Македонската енергетска асоцијација – МЕА; 
в) Регионалната комора со седиште во Прилеп; 
г) Групацијата на мелничко-пекарската индустрија. 

 
2. Награда на Стопанската комора на Македонија за најголема донаторска 

активност во 2011 година: 
 

а) Стопанска банка АД - Скопје 
 

3. Специјално признание за компанија која посетила најмногу едукативни 
настани во Стопанската комора на Македонија во 2011 година: 

 
а) „АЛКАЛОИД” АД - Скопје 

4. Специјално признание за компанија за придонес во стипендирање - 
поттикнување на кадри  

 
а) ГТД „БЕТОН“ АД - Штип 

 
 

III. НАГРАДА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
ЗА НАЈДОБАР ПАРТНЕР ОД ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

 
Член 3 

 
Награда на Стопанската комора на Македонија за најдобар партнер на 

Стопанската комора на Македонија од државните институции: 
 

а) Царинска управа на Република Македонија 
 
 

Член 4 
 

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето. 
 
Бр. 08-183/4 
09.02.2012 год.  
С к о п ј е        Претседател, 
                  Бранко Азески 
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Прилог 1: Образложенија за предлозите  
 
 

I. НАГРАДИ ПО ПОВОД 90-ГОДИШНИНАТА ОД ОСНОВАЊЕТО  
         НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
 

  1. Награда на Стопанската комора на Македонија на компании кои 
успешно работат од основањето на Стопанската комора на Македонија: 
 

а) „ЕВРОПА“ АД - Скопје 
 

„Европа“ АД - фабрика за чоколади, вафли и бонбони, денес е лоцирана на 
36 000 метри квадратни во индустрискиот дел на Скопје. Фабриката датира од 
1882 година, кога е формирана како занаетчиска работилница за производство на 
бонбони, локум и слични производи од шеќер, а биле вработени петмина 
работници кои произведувале 250 килограми производи дневно. 

Се` до 1952 година фабриката беше сместена до сегашната уметничка 
галерија Даут Пашин Амам. Како индустриска стопанска организација „Европа“ се 
развива од 1948 година наваму. 

Денешниот степен на развој е постигнат со извршените крупни инвестиции, 
кои овозможија значајни позитивни промени во обемот на производството, 
асортиманот, квалитетот на производите и дизајнот. Инвестирано е во 
реконструкција, модернизација и проширување на производните капацитети, 
компјутеризација на производниот процес преку нови технологии, како и 
имплементација на HACCP-стандардите, создавајќи гарантиран квалитет на 
производите. Денеска со овие активности „Европа“ АД прерасна во современа 
фабрика со широк асортиман на производство.  

„Европа“ покрај тоа што секоја година бележи пораст на продажбата на 
македонскиот пазар, може да се пофали и со извоз во повеќе од 20 земји, што се 
должи на квалитетот на сопствените производи кои ги задоволуваат и желбите на 
светскиот пазар. Како доказ за тоа се и многубројните признанија, благодарници и 
награди доделени на АД „Европа“. 

Живеејќи во конкурентна средина, тимот на АД „Европа“ никогаш не 
заборава дека потрошувачите имаат избор. Затоа и посветува исклучително 
големо внимание на целокупниот асортиман на производи кој се контролира во 
сопствената лабораторија на фабриката. Тука е и службата за маркетинг која 
постојано го следи пазарот, желбите и вкусот на потрошувачите, како и најновите 
трендови во кондиторската индустрија. 
 

б) ПИВАРА „СКОПЈЕ“  АД - Скопје 

 
Во 1922 година е основано индустриското претпријатие - Парна пиварница 

во Скопје чии основачи биле двајца Чеси, инженерот Виктор Цајс и банкарот Карел 
Хусник. Тие инвестирале сума од три милиони динари, која веќе наредната година 
била удвоена, а во 1924 година изнесувала девет милиони тогашни динари.   

Во периодот пред војната, годишниот производствен капацитет на 
пиварницата  бил: 35.000 хектолитри пиво, 720 тони слад за пиво, 1.500 тони мраз.  

Во 1951 година е направена првата реконструкција на Пиварницата со 
примена на техничко-технолошки иновации. Тоа овозможило зголемување на 
капацитетите за производство на 50.000 хектолитри. Во 1958, 1963, 1969, 1974 и во 
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1985 година следувале уште пет унапредувања на производството, кои довеле до 
континуирано зголемување на производствените капацитети. Денес Пивара 
„Скопје“ АД има капацитет од 1,1 милион хектолитри годишно производство на 
пиво и 1,9 милион хектолитри годишно производство на безалкохолни пијалаци.  

До 1977 година Пивара „Скопје“ произведувала само пиво и слад. Тогаш 
почнало  производство и на повеќе видови безалкохолни пијалаци. Во 1982 година, 
во производствениот асортиман бил вклучен и оцетот, а пет години подоцна 
почнало и производството на сувиот пивски квасец и на сувиот пивски требер.  

Во 1991 година Пивара „Скопје“ го почнува производството на безалкохолни 
пијалаци на The Coca-Cola Company во својство на овластенa полнилница. Поради 
големата побарувачка на безалкохолни пијалаци, во 1995 година воведена е и 
линија за пластични (PET) шишиња. Со тоа вкупните можности на Пивара „Скопје“ 
во производството на безалкохолни пијалаци достигнаа 948.000 хектолитри 
годишно.  

Датумот 19 мај 2003 година ќе биде запаметен во историјата на компанијата 
како датум на кој беа пуштени новите супермодерни постројки за производство на 
пиво, безалкохолни пијалаци и вода, во што беа инвестирани 55 милиони САД 
долари. Со ова, Пивара „Скопје“ АД го зголеми производството на своите пивски 
брендови Скопско и Горско и на безалкохолните пијалаци од палетата на Coca-
Cola за дополнителни 100 милиони литри.  

Приказната на Пивара „Скопје“ АД, скоро веќе девет децении се создава со 
многу труд, знаење, искуство и визија, на тим од високомотивирани, лојални и 
способни поединци, извонредно добро обучени, почитувани и наградени. Пивара 
„Скопје“ АД со своите перформанси, со години наназад се вбројува меѓу десетте 
најдобри компании на национално ниво, со годишно производство од над милион 
хектолитри пиво и безалкохолни пијалаци. 

 
в) „БЛАГОЈ ЃОРЕВ“ АД - Велес 

 
Фабриката за масло „Благој Ѓорев“ од Велес е најстар капацитет за 

производство на масло за јадење во Република Македонија, додека на Балканот и 
просторите на поранешна Југославија влегува во составот на трите најголеми 
индустриски капацитети кои до денеска работат успешно  според пропишаните 
највисоки стандарди за квалитет. Традицијата на производствениот процес датира 
уште од 1923 година. Во обичната шарлаганџилница  велешанецот Ѓоре Органџиев 
првиот сопственик на погонот опремен со преси, екстракција и котловска 
рафинација (и денес познатата марка „КРУП“ ), произвел цедено сусамово масло со 
квалитет меѓу најдобрите производи на Балканот. Можностите на инсталираната 
опрема претставувале предизвик Органџиев да започне да произведува 
рафинирано масло од маслодајни семиња какви што се: сончоглед, репка, соја, 
тутун, памук, афион и други.  

Продолжувајќи ја традицијата на производство на масло за јадење од 
маслодајни семиња, фабриката континуирано се проширува и  технолошки се 
усовршува за производство, следејќи ги секогаш последните трендови во 
системите за квалитет. 

Велешки „Благој Ѓорев“ денеска располага со единствен капацитет во 
државава за складирање, чување и преработка на маслодајни семиња. 
Производствениот комплекс е составен од 28 силосни келии, најсовремени сејалки 
и сушара за одржување на семето, се` до финалната преработка која на годишно 
ниво во бројка значи преку  50 илјади тони. Фабриката располага со најсовремена 
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технолошка и машинска опрема купена од водечки фирми за преработка на 
маслодајни семиња, поточно од гигантите во светски размери за какви што важат 
КРУПП, РОЗДАУН и АЛФА ЛАВАЛ. 

Произведеното висококвалитетно масло за јадење на велешки „Благој 
Ѓорев“, го носи заштитниот знак „КРИСТАЛ“, кој говори за бистрината, чистотата и  
незаменливиот квалитет на овој и во исто време на сите производи на  
компанијата. 

Од 1999 година не случајно фабриката за масло „Благој Ѓорев“ прераснува 
во прехранбена компанија, бидејќи покрај далеку познатата велешка таан алва таа 
станува производител на уште стотина разновидни производи за широка 
потрошувачка.     

Прехранбената  индустрија „Благој Ѓорев“ АД - Велес,  се стреми да 
прерасне во прехранбен капацитет кој ќе биде водечки во регионот, ориентиран 
кон задоволување на потребите и барањата на  потрошувачите со квалитетни 
производи, не само на домашниот пазар туку и пошироко, на  европскиот или на 
другите континенти и обезбедување навремена и брза испорака на стоките до сите 
потрошувачи. „Благој Ѓорев“ АД, учествуваше и учествува на голем број саеми  и 
манифестации на кои е добитник на бројни признанија и плакети за квалитетот на 
маслото за јадење „Кристал”. Добитник е и на многу златни медали и „ГРАНД ПРИ” 
за квалитетни прехранбени продукти. 
 
              г) „ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА“ АД ЕЛЕМ - Скопје 
 
    „Електрани на Македонија“ АД ЕЛЕМ се нераскинливо поврзани со развојот 
на производството на електрична енергија во Македонија. Иако ЕЛЕМ е основанa 
како независна компанија во 2005 година, нејзиното работење и нејзините 
производствени капацитети датираат уште од почетокот на 20-от век, во 1909 
година, кога засветува првата светилка во Скопје. Малата дизел електрична 
централа која го овозможила тоа имала еден агрегат од 44 kW, со напон од 220 до 
240 V и служела за напојување на една пумпна станица за градскиот водовод, за 
осветлување на зградата на Општината, за една улица и за конакот на турскиот 
валија. Во периодот ОД 1909 – 1924 година во главниот град пуштени се во погон 
уште неколку помошни агрегати, а снабдување со електрична енергија добиваат и 
некои други градови, како Тетово, Битола, Велес, Куманово, Прилеп... 
   Позначајни објекти изградени во периодот 1924 - 1940 година се ХЕ „Пена“ 
во Тетово (1.760 kW), пуштена во погон во 1927 година, ТЕ „Дизел“ во Скопје (1.000 
kW) пуштена во погон во 1933 година, ХЕ „Матка“ во Скопје (4.160 kW) пуштена во 
погон во 1938 година, како и ТЕ „Пробиштип“ (1.280 kW), пуштена во погон во 1940 
година. 
  По завршувањето на Втората светска војна и конституирањето на НР 
Македонија како составен дел од некогашната Југословенска Федерација, почнува 
втората развојна фаза во електростопанството. Основано е електроенергетско 
претпријатие, кое практично го означува почетокот на Електростопанство на 
Македонија, чиј континуитет, преку различни организациони форми, е одржан до 
денешен ден. Хронолошки, реализацијата започнува со пуштањето во погон на 
двата агрегата во ТЕ „Маџари“, а потоа секоја година се става во функција на 
електроенергетскиот систем по една мала хидроелектрана: Зрновци, Песочани, 
Сапунчица, Дошница. 
  Во 1957 и 1958 година во ХЕ „Вруток“ се пуштени два агрегата со моќност 
од по 37,5 MW, а една година подоцна пуштени се во погон и ХЕ „Равен“ (12,8 MW) 
и ХЕ „Врбен“ (12,8 MW), со што се оформи првата фаза од изградбата на 
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Мавровскиот хидроенергетски систем. Во овој период се започнати и активности за 
искористување на хидропотенцијалот на Црнодримскиот слив, така што 
последователно во 1965 година е пуштена во погон ХЕ „Глобочица“ (42 MW), а во 
1969 година  и ХЕ „Шпилје“ (70,2 MW). Во тоа време пуштени се во погон и две 
други хидроелектрани - ХЕ „Тиквеш“ (два агрегата од по 46 MW) во 1968 година, а 
во 1970 година и ХЕ „Калиманци“ (12,8 MW). 
  Оформувањето во современ електроенергетски систем македонското 
електростопанство го започнува некаде во почетокот на осмата деценија од 
претходниот век и тој процес трае до денес. Кон крајот на 70-тите години 
изградени се и термоелектраните, и тоа: ТЕ Неготино во 1978 година; две години 
подоцна РЕК Осломеј, како и сукцесивно трите термо-блока во РЕК Битола, каде 
што  изградбата на последниот блок завршува во 1988 година. 
  Браната на ХЕ Козјак (80,5 MW) е пуштена во погон во 2004 година. Во јуни 
2005 година, формирано е Акционерското друштво „Електрани на Македонија“ АД  
ЕЛЕМ, компанија за производство на електрична енергија, како резултат на 
трансформацијата на „Електростопанство на Македонија“. Оттогаш па се` до 
денес, фокусот на менаџерскиот тим на ЕЛЕМ е натамошен развој на компанијата. 
 
         2. Награда на Стопанската комора на Македонија за долгогодишна 
коморска активност: 
 
          а) Господин Светозар Јаневски, партнер на М6 Инвестициски фонд - 
Скопје 

 
          Во целиот свој работен период бил активен поддржувач на коморското 
организирање и дејствување, започнувајќи како член на Здружението за 
земјоделство и прехранбена индустрија, преку членство во Извршниот односно 
Управниот одбор, Собранието на Комората до претседавач на Собранието на 
Стопанската комора на Македонија. 
 Работниот ангажман во Пивара „Скопје“ господинот Јаневски  го започнува 
во 1976 година како технички директор. Бил и раководител на R&D и на одделот за 
развој на бизнисот. Оттогаш и активно се вклучува во работата на Комората, во 
Здружението за земјоделство и прехранбена индустрија при Стопанската комора 
на Македонија. По девет години работа во различни сектори, во 1985 година 
станува генерален директор на Скопска Пивара. Челната позиција во компанијата 
е дополнителен мотив господинот Јаневски да стане член на највисоките органи во 
Стопанската комора на Македонија и на тој начин да даде дополнителен придонес 
за подржување и развој на коморските активности. Во два мандата (од 1991 – 1993 
и од 1993 – 1997 година) е член на Извршниот одбор на Комората и претседавач 
на Собранието на Стопанската комора на Македонија (од 1997 – 2001 и од 2001 – 
2005 година).   
 Дваесет години (од 1985 до 2005 година) Јаневски беше генерален менаџер 
на Скопска Пивара, една од најуспешните компании во Република Македонија со 
80-годишна традиција во производство на пиво и 30-годишна традиција во 
производство на безалкохолни пијалаци. Под раководство на господинот Јаневски, 
Пивара „Скопје“ е една од ретко успешно приватизирани компании, во период кога 
македонскиот приватен бизнис-сектор беше во период на транзиција, од 
централно контролиран систем кон систем на слободна пазарна економија, со 
непредвидени тешкотии и голем број банкротства. Под раководство на господинот  
Јаневски, Пивара „Скопје“  постигна двојно зголемување на производството, 
продажбата и профитот, ставајќи акцент на генералното корпоративно управување 
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со одговорности, развој и стратешко позиционирање на компанијата. 
Менаџерското искуството од Скопска Пивара, во 2005 година Јаневски го вложува 
во Винарската визба „Тиквеш“. Од фирма-загубар во 2003 година, компанијата 
денес е една од најпрофитабилните и најголеми производители на 
висококвалитетни вина во Југоисточна Европа, со извозна ориентација и  стремеж 
за етаблирање на странските пазари. Заслугата на Јаневски за успехот на 
„Тиквеш“, како партнер во М6 Инвестицискиот фонд е во правилната бизнис-
стратегија и политика, насочувајќи ја кон развој, преку комбинација на 
инвестициите, луѓето, квалитетот на производството, организациско 
преструктуирање и докажување во маркетинг, продажба и дистрибуција.   
            Светозар Јаневски е еден од основачите, партнер на М6 Инвестициски 
фонд, основан во 1998 година.  
 
  3. Специјално признание за развојот на Постојаниот избран суд - 
Арбитража при Стопанската комора на Македонија: 
 
 а) Проф. д-р Александар Николовски, ректор на Првиот приватен  
Универзитет ФОН - Скопје 
 
 Проф. д-р Александар Николовски, ректор на Првиот приватен Универзитет 
ФОН - Скопје, е роден на 5 мај 1937 година во с. Леуново, Маврово. Дипломирал 
на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во 1960 
година, магистрирал во 1971 година на истиот факултет на тема: „Меѓународна 
правна помош“, каде што и докторирал во 1973 година на тема: „Правни последици 
врз земјиштата и објектите предизвикани од природните катастрофи“.  
 Проф.  д-р Александар Николовски е првиот претседател на Постојаниот 
избран суд – Арбитража при Стопанската комора на Македонија, после 
осамостојувањето на Република Македонија, кога всушност Арбитражата при 
Комората, покрај за домашните спорови, станува надлежна и за решавање на 
споровите со меѓународен елемент. Проф. д-р Николовски, уште од почетоците на 
работата на Арбитражата, но и денес, учествува како арбитер во споровите што се 
воделе или се во тек пред Постојаниот избран суд - Арбитража при Комората. Исто 
така, тој е заслужен и за развојот на меѓународната трговска арбитража во 
Република Македонија и воспоставувањето соработка меѓу Постојаниот избран суд 
- Арбитража со други арбитражни институции во регионот и пошироко. Проф. д-р 
Николовски е именуван за арбитер во повеќе меѓународни арбитражи, меѓу кои 
арбитражите при стопанските комори во Руската Федерација, Украина, Бугарија, 
Словенија, Босна и Херцеговина и Србија. 
 Професионална ориентација му се: меѓународните договори, транспортот, 
шпедицијата, осигурувањето и компаниското право. Предава повеќе предмети на 
додипломски, постдипломски и докторски студии на неколку универзитети. 
 Има објавено над 35 книги, од кои неколку се наоѓаат во Конгресната 
библиотека во Вашингтон и над 300 научни трудови објавени во Македонија и во 
странство. 
           Член е во повеќе организации и научни и стручни тела во Македонија и 
надвор од неа.  
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4. Специјално признание за претставници на медиумите за 
долгогодишно следење на активностите на Стопанската комора на 
Македонија: 

 
а) Госпоѓа Аелита Георгиева, новинар во Македонско радио  
 

 Првата мисла што и` се вртеше во главата кога на 18 мај 1977 година го 
потпиша договорот за вработување во МРТ, односно во Информативната 
програма на Македонското радио и` беше дека „само малку ќе се обиде во 
новинарството“. Од тогаш, и покрај разновидните можности и прилики, се`уште, е 
таму. 35 години во Информативна програма е маратон, во времиња и невремиња 
со многу предизвици, неволји и пречки, но и убави и несекојдневни случувања. 
  Учествуваше во сите видови информативни емисии, секојдневно во 
утринскиот и во пладневниот радио-весник, подготвуваше серии дебатни емисии 
под наслов „Директно“, а сега ќе ја препознаете по редовниот програмски појас 
„Слушајте радио“и емисијата „Економски форум“. 
  Во 1982 година започна често да ја посетува и Регионалната комора на 
Скопје, а повремено и Стопанската комора на Македонија. Овде лесната 
достапност до податоци, честите средби со претставниците на фирмите од 
различните стопански области, како и со раководните и другите стручни лица, беа 
пресудни за нејзиното постојано навраќање и следење на случувањата. 
Присуствуваше на многубројните седници на: здруженијата, управните одбори и 
собранијата на Стопанската комора, на семинарите, обуките... Ги следеше и 
активностите на Асоцијацијата на балканските комори, во која водечка сила беше 
Стопанската комора на Македонија и имаше многу добра соработка со другите. 
Сите овие настани за неа беа извори и инспирација за обработка на многубројни 
теми, со презентирање на разновидни мислења на учесниците, заради 
посеопфатно претставување на комплексните состојби, како и на барањата на 
стопанството. На македонската јавност и` ги презентираше, понекогаш, 
алармантните ситуации, кога имаше недостиг, блокади, разновидни опасности за 
македонската економија, ама и сугестиите, иницијативите и предлозите на 
стопанствениците. 
            Цел работен век настојува да се придржува на новинарскиот етички кодекс, 
за кој не треба да се зборува, туку, треба да се преиспитува сопствената совест. 
Во сите периоди од пред, за време и по транзицијата, беше фокусирана на 
проблемите, темите и дилемите, како и на развојот и перпективите на 
македонската економија.  
 

б) Господин Влатко Змејковски, новинар во Телевизија Телма  
 
Роден пред нешто повеќе од половина век во Скопје  кај стара рампа,  

детството го поминал во зградите на „Илинденска“ кај Градскиот парк. По 
завршувањето на основното училиште, во „Христијан Тодоровски Карпош“, 
 образованието го продолжува во гимназијата „Никола Карев“. Академската 1976 
година се запишува на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, група Социологија,   
Научноистражувачка насока, на Филозофскиот факултет. По завршувањето речиси 
една година работи во Заводот за меѓународна научнотехничка соработка  како 
ментор-професор на педесетина средношколци од Либија. Потоа работи како 
новинар во МРТВ. По тригодишна хонорарна работа засновува работен однос со 
тогашната единствена телевизија како помлад соработник  во прочуената Скопска 
програма. Речиси 12 години ги поминува во оваа телевизиска куќа поминувајки ги 
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сите стадиуми во новинарскиот занает. Кариерата ја продолжува во  Телевизија 
Телма, каде што по добивањето на национална концесија, активно учествува во 
подготовките и уредувањето на вестите во оваа куќа како уредник. Во последните 
5 години автор е на емисијата „Пазар и пари“, која ги третира сите актуелни 
злучувања во стопанството кај нас и во светот. Во сите овие изминати 25 години 
мора да се истакне активната соработка со многу институции, организации и 
здруженија, а посебно - плодната соработка со Стопанската комора на Македонија. 
Од почетокот на неговиот професионален ангажман како  самостоен уредник во 
Телевизија Телма, предмет на интерес на неговото професионално изразување 
секогаш биле актуелните економски проблеми, предизвици и феномени, со што 
смета дека се дава скромен придонес во расветлувањето на  актуелните 
случувања кај нас.  

 
 

II. НАГРАДИ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА  
            ЗА 2011 ГОДИНА 

 
1. Награди на Стопанската комора на Македонија на облиците на 

организирање и работење на Стопанската комора на Македонија за 2011 
година: 

 
а) Здружение на банкарството 

 
Здружението на банкарството е основано во 1970 година, како стручен 

облик на организирање и работење во рамките на Стопанската комора на 
Македонија. Членови на Здружението се финансиските организации од Република 
Македонија - банки, друштва за работа со хартии од вредност, лизинг-компании, 
штедилници, друштва за управување со инвестициски фондови.  

Членки на Здружението се сите 17 банки кои работат во Република 
Македонија. Во Здружението на банкарството членува и КИБС. Претседател  на 
Здружението на банкарството од 2009 година е Ѓорѓи Јанчевски, претседател на 
УО на НЛБ Тутунска банка АД - Скопје, а заменик-претседател на Здружението е г-
ѓа Јитка Пантучкова, претседател на УО на Охридска банка АД - Охрид.  

Здружението на банкарството при Стопанската комора на Македонија од 1 
јули 2011 година стана придружен член на Европската банкарска федерација 
(www.ebf-fbe.eu) со седиште во Брисел, што значи потврда за квалитетното 
организирање на банкарскиот сектор во РМ, како и поттик за следење на 
европските текови и размена на искуства  во оваа дејност. 

Во рамките на Здружението функционираат неколку групации: Групација за 
штедилници, за лизинг, за работење со хартии од вредност и Групација на 
друштва за управување со инвестициски фондови. Нивните основни цели и задачи 
се гледаат преку разгледување прашања во врска со унапредувањето на 
работењето и решавањето на тековните проблеми во дејноста, предлагање мерки 
што се од заеднички интерес на членовите, а кои не се во спротивност со 
позитивните законски прописи и  добрите деловни обичаи, разгледување предлози 
на закони и други прописи, давање мислења и предлози по прашања од заеднички 
интерес на членовите  и покренување иницијативи за донесување и за измени и 
дополнувања на истите и сл. 
 

 
 

http://www.tb.com.mk/
http://www.ob.com.mk/
http://www.ebf-fbe.eu/
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б) Македонска енергетска асоцијација – МЕА 
 

Македонската енергетска асоцијација е конституирана во мај 2005 година, 
како постојано работно тело на Управниот одбор на Стопанската комора на 
Македонија за разгледување прашања од областа на енергетиката, усогласување 
на определбите за развојната политика, рационализацијата, супституцијата и 
заштедата на енергијата. Претседател на МЕА е д-р Димитар Хаџимишев. 

Во Македонската енергетска асоцијација членуваат:  
- претставници од здруженијата по дејности во рамките на Стопанската 

комора на Македонија; 
 - стручни лица и експерти во областа на енергетиката, производители на 
енергенти, снабдувачи на енергијата и  потрошувачи на енергија. 

Асоцијацијата на едно место ги обединува сите значајни чинители од 
енергетската дејност: производителите на енергија, потрошувачите и научната 
јавност. Со своето делување МЕА придонесува  во создавање услови за стабилно 
снабдување со енергија, воспоставување транспарентни пазарни односи, 
иницирање и реализација на проекти кои имаат за цел зголемување на 
енергетската ефикасност,  користење на обновливи извори на енергија и заштита 
на животната средина. 

Придонес во остврување на целите и задачите на МЕА, преку третирање на 
состојбите и отворените прашања на високо стручно и професиоанлно ниво, покрај 
членките на асоцијацијата, дава и соработката со стручната и научна јавност од 
областа на енергетиката. 

Во реализација на зацртаните цели и задачи МЕА има воспставено     
интензивна соработка со:  Министерството за економија при донесување на закони  
од оваа обаласт, Министерството за животна средина и просторно планирање,   
Регулаторната комисија за енергетика на Македонија, а воедно и ги следи нивните 
активности заради навремено информирање на стопанските субјекти при 
донесување на законските акти од нејзина надлежност, како и со Македонската 
академија на науките и уметностите и другите научни установи. 

Во рамките на МЕА се организираат јавни стручни расправаи за голем број 
значајни теми, законски регулативи и стратешки документи сврзани со 
енергетскиот сектор, како што е Законот за енергетика, Стратегијата за развој на 
енергетиката на РМ, Стретегија за енергетска ефикасност, за обновливи извори на 
енергија, редовно се следи донесувањето и реализацијата на Енергетскиот биланс 
на РМ и др. 

Од мај 2008 година МЕА е полноправна членка на EURELECTRIC. Член во 
Бордот на директори од РМ е генералниот директор на ЕЛЕМ, д-р Влатко 
Чингоски.  

Во рамките на МЕА активни се две групации:   
 - Групацијата за климатизација, греење, ладење и проветрување и  
 - Групацијата на обновливи извори на енергија. 
 
 в) Регионална комора со седиште во Прилеп 
 

Основана е во 1996 година и е наследник на Територијалниот одбор на 
Стопанската комора на Македонија за Општина Прилеп. 

Регионалната комора е облик на територијално организирање и работење 
во рамките на Стопанската комора на Македонија, преку чие функционирање се 
обезбедува децентарлизација на коморските задачи и активности и самостојно 
одлучување на членовите на Комората за работите и задачите од особено 
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значење за регионот кој ги опфаќа општините: Прилеп, Крушево, Долнени и 
Кривогаштани. 
 Регионалната комора со сeдиште во Прилеп има остварено посебни 
достигнувања во изминатиот период, посебно во иницирањето и поддршката за 
реализација на главните приоритети за развој на општините од регионот што го 
покрива. Регионалната комора со седиште во Прилеп со своите активности  стана 
главна алка меѓу општините и бизнисот, како и главен сервис на бизнисот од 
регионот. 
 Регионалната комора со седиште во Прилеп во изминатиов период оствари 
голем број меѓународни активности преку организирање бизнис-средби за 
стопанствениците од регионот со збратимени и други  градови од многу држави, 
како и со нивните комори, при што се потпишаа спогодби за меѓусебна соработка 
меѓу коморите и тоа од следниве градови и општини: Винсент - Австралија, 
Гарфилд - Америка, Радом - Полска, Тополчани - Словачка, Пловдив - Бугарија, 
Асеновград - Бугарија, Тире - Турција, Измир - Турција, Чернигив - Украина, Одеса 
- Украина, Прахова - Романија, Корча - Албанија, Кожани - Грција, Копар - 
Словенија, Задар - Хрватска, Пула - Хрватска и Валево - Србија. 
 

г) Групација на мелничко-пекарската индустрија 

 
 Од 1979 година датира денешното здружување на субјектите од кога 
практично и постои Групацијата на МПИ како облик на организирање и работење 
во рамките на Стопанската комора на Македонија, преку чие функционирање се 
обезбедува поуспешно следење на состојбите на пазарот на брашно и пекарски 
производи, како и регулирање на истиот согласно законските прописи и 
регулативи, како од домашното законодавство, така и усогласување со европското. 

Како составен дел од Здружението на земјоделството и прехранбената 
индустрија, во Групацијата на мелничко-пекарската индустрија  членуваат правни 
лица чија основна дејност е производство на леб, пецива и други производи кои ги 
опфаќа оваа индустриска гранка.  

Претседател на групацијата на  МПИ е господинот Благоја Стојчев, 
сопственик на „Млин Стојчев“ од Битола. 

Со своето делување Групацијата дава значаен придонес  во создавањето   
стабилни услови на домашниот пазар на пченица и брашно, унапредувањето на 
производството и прометот со истите, разгледување и иницирање ставови и 
мислења при донесување на акти во соработка со министерствата, иницира 
постапки за донесување на прописи и мерки од областа на мелничарството од 
интерес за домашното стопанство, во согласност со програмските активности ги 
решава пројавените спротивности и различни интереси меѓу членките, 
производителите и трговците и врши други работи од интерес на членовите, во 
рамките на надлежноста на Комората. Групацијата врши претставување и 
застапување на интересите пред надлежните органи, поврзување со сродни 
компании од земјите во регионов, согледување на можноста за заедничка набавка 
на суровини и материјали за процесот на производство, заеднички настап на 
саеми и бизнис-форуми. 

Во рамките на Групацијата се разгледуваат законските регулативи и 
стратешки документи поврзани  со овој сектор, а со цел успешна  реализација на 
програмските цели, Групацијата има воспставено успешна соработка со:  
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за 
здравство, Министерството за економија, Агенцијата за храна и ветеринарство   и 
други институции со кои во интензивна и секојдневна комуникација се дава 
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придонес во надминување на проблемите и унапредување на оваа стопанска 
гранка. 
 

2. Награда на Стопанската комора на Македонија за најголема 
донаторска активност во 2011 година: 
 

а) Стопанска банка АД - Скопје 
 
Стопанска банка АД - Скопје како банка со најдолга традиција на 

македонскиот пазар и како еден од најзначајните деловни субјекти во Република 
Македонија има континуирана заложба да придонесува за општеството во кое 
функционира и тоа преку различни општествени сегменти – поддршка во науката, 
културата, уметноста, спортот, здравството, образованието, итн.  

Под раководство на д-р Глигор Бишев, како генерален извршен директор и 
претседател на Управниот одбор на Банката, во Банката како една од главните 
корпоративни вредности, традиционално е одржана континуираната посветеност и 
значителен ангажман на планот на корпоративната општествена одговорност 
преку развивање на долгорочна стратегија со план на активности и издвојување на 
соодветни ресурси за остварување на тие планови. Како позначајни вакви 
активности во 2011 година се издвојуваат следните:  

 

 донацијата наменета за Институтот за белодробни заболувања во Козле 
– Скопје;  

 традиционална донација на Струмичката епархија;  

 хуманитарна акција во вид на донација од вработените на Банката за 
Црвениот крст;  

 донација во соработка со Црвениот крст на РМ на Центарот за поддршка 
на деца на баратели на азил во РМ;  

 традиционално спонзорство на Охридско лето;  

 спонзорство на патронот на градот Прилеп – Св. Никола;  

 традиционално спонзорство на Струмичкиот карневал;  

 спонзорство на настапот на Симон Трпчески со Лондонската 
филхармонија;  

 спонзорство на Шарпланинскиот куп на Македонија;  

 финансиска поддршка на едукативниот семинар за млади лидери под 
покровителство на Претседателот на државата д-р Ѓорѓе Иванов;  

 повеќегодишна стипендија за младиот македонски компјутерски 
генијалец Марко Чаласан; 

 донации за изданија на книги и учебници за Економскиот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје; 

 повеќегодишно спонзорство на музичкиот фестивал Balkan Music 
Square;  

 спонзорство на јубилејот од професионалната кариера на маестро 
Борис Трајанов;  

 традиционална донација за Фондацијата „Борис Трајковски“. 
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3. Специјално признание за компанија која посетила најмногу 
едукативни настани во Стопанската комора на Македонија во 2011 година: 
 

а) „АЛКАЛОИД“ АД – Скопје 
 
Брендот „Алкалоид“ е препознатлив и потврден како што е препознатливо и 

неговото мото: Здравјето пред сè! Слоган кој е мотив при остварувањето на 
мисијата за поздрав свет и супериорен квалитет на производите и услугите. 
Цврста определба на компанијата е грижата за здравјето на секој поединец, 
квалитетот на животот на секој човек, здравствениот систем и животната средина. 

Успехот во работењето на „Алкалоид“ се должи пред сè, на квалитетот на 
производите, на  квалитетот на кадрите кои работат во компанијата, на брендот 
„Алкалоид“ и поединечните брендови што ги има градено години наназад. 
Компанијата, која е 6-та фармацевтска индустрија во Југоисточна Европа, со 
вкупен годишен промет од над 107 милиони евра во 2011 година, има 14 
подружници надвор од Македонија преку кои пласира над 60% од своето 
производство во триесеттина земји во светот. Фокусираноста на извозот, е патот 
кон растот и развојот на компанијата. 

Континуираниот деловен успех и одржлив развој на „Алкалоид“  е директен 
резултат на придонесот на целиот тим вработени кои тежнеат кон постојано 
подобрување и кои неуморно ги промовираат вредностите на компанијата, 
нејзиниот интегритет и професионален пристап. Поради тоа, еден од врвните 
приоритети на „Алкалоид“ се инвестициите во кадрите, нивна соодветна обука и 
доедукација со цел подобрување на бизнис-процесите, управување со постојаните 
промени, динамиката на работата, технолошкиот напредок, мотивацијата, личниот 
прогрес, напредување во кариерата итн. Ова се потврдува и со фактот што 
„Алкалоид“ е компанија чии вработени присуствуваа на најголем број едукативни 
настани во 2011 година, организирани од страна на Стопанската комора на 
Македонија. „Алкалоид“ учествуваше со 25 учесници на 15 настани од вкупно 47 
реализирани семинари од Центарот за едукација и развој на човечки ресурси при 
Стопанската комора на Македонија во 2011 година. 

Општествената одговорност е дел од традицијата на „Алкалоид“. Преку 
општествената одговорност придонесува  во подобрувањето, унапредувањето и 
развојот на заедницата во која делува. Како проверен и сигурен партнер на 
македонското здравство и фармација, во мај 2007 година компанијата ја 
формираше Фондацијата „Трајче Мукаетов“, во чест на големиот стратег и 
визионер на „Алкалоид“, со цел да се постигне  долгорочно делување во овие два 
сегмента. Досега, Фондацијата има стипендирано вкупно 184 млади, талентирани 
и амбициозни студенти кои својата кариера ја посветиле на македонското 
здравство и фармација. 
 

4. Специјално признание за компанија за придонес во стипендирање - 
поттикнување на кадри  
 

а) ГТД „БЕТОН“ АД – Штип 
 
Градежната компанија „Бетон“ - Штип е акционерско друштво кое постои и 

успешно се развива речиси половина век. Покрај основната дејност да дизајнира  и 
извршува објекти од највисок квалитет во сите области на градежништвото и 
градежните работи, ГТД „Бетон“ - Штип е компанија која континуирано поттикнува 
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образование на високообразовни кадри, за која цел од 2003 година до денес 
доделува стипендии, и тоа: 

- секоја година доделува пет стипендии на Градежниот факултет во Скопје 
како донација за најуспешни студенти; 

- во академската 2011/2012 година додели 11 стипендии за деца на 
работници на „Бетон“ – Штип, за студирање на кој и да било факултет; 

- во академската 2011/2012 година додели 9 стипендии за студенти 
запишани на Градежниот факултет и на Архитектонскиот факултет. 

По трансформацијата на градежната компанија „БЕТОН“ АД - Скопје во 
1995 година во 10 нови филијали, врз основа на територијален принцип, „Бетон“ - 
Штип постои како независна компанија. Нивните работници земаат учество во сите 
аспекти на градењето во Република Македонија, вклучувајќи индустриски објекти, 
станбени згради, училишта, болници, мостови, брани и многу други структури. По 
растот на домашниот пазар, „Бетон“ - Штип почна да гради дури и 
најкомплицирани објекти надвор од Република Македонија: Чешка, Словачка, 
Германија, Ирак, Либија, Бугарија, Латвија, Украина, Русија, Казахстан, Узбекистан 
и други.  

Фактот дека се присутни на пазарите надвор од Република Македонија за 
повеќе од 30 години, ја потврдува довербата постигната во текот на годините. 
  
 

III. НАГРАДА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
            ЗА НАЈДОБАР ПАРТНЕР ОД ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

 
Награда на Стопанската комора на Македонија за најдобар партнер на 

Стопанската комора на Македонија од државните институции: 
 

а) Царинска управа на Република Македонија 
 

Стопанската комора на Македонија, како најголема и најбројна бизнис-
асоцијација во земјата ја гледа Царинската управа на Република Македонија како 
еден од најзначајните фактори за нормално функционирање на меѓународна 
трговска размена и главен двигател на развојот на меѓународната соработка во 
регионални и интра-регионални рамки.   
 Следејќи ги трендовите на современото царинско работење, Царината 
успеа за краток период да се прилагоди на барањата што ги диктираат 
меѓународните стандарди за квалитетно царинско функционирање и да покаже 
дека може да застане на патот на сето она што се нарекува нелегална трговија и 
незаконско работење, не запирајќи го започнатиот процес на перманентно 
унапредување на соработката со непосредните учесници - стопанствениците. 

Тоа се потврдува и преку воспоставената успешна соработка со Царинската 
управа на РМ со Стопанската комора на Македонија, што  континуирано се 
развива и унапредува повеќе децении наназад. Напорите за квалитетно 
извршување на царинската функција ќе останеа без резултат доколку Царината не 
го прифатеше методот на перманентна соработка и приближување кон интересите 
на бизнис-заедницата. 
 Во таа насока, праксата покажа дека воспоставувањето на партнерската 
соработка со бизнис-заедницата, преку потпишување на меморандуми за 
соработка на неколку нивоа, е вистинскиот пат што води кон унапредување на 
односите во меѓународното трговско, транспортно и шпедитерско работење и 
развој на вкупната економска состојба во земјата. 
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Од тој аспект, посебно би ги издвоиле соработката во рамките на Царинско-
шпедитерскиот комитет и неговото еволуирање во Советодавно тело, 
организирањето на серија едукативни семинари наменети за бизнис-заедницата за 
разна проблематика од надворешно-трговското и царинското работење, потоа 
перманентната и непосредна соработка со стопанствениците и др.  

Напредокот во оперативноста на соработката особено се гледа преку 
функционирањето на Советодавното тело кое претставува стручен национален 
економски форум составен од поширок круг на бизнис-претставници, за 
разгледување и предлагање решенија по разна проблематика од тековното 
стопанско работење. 
 Излегувајќи од рамките на конзервативната инертност, бирократизам и 
преголемо администрирање во вршењето на нејзината основна функција и улога, 
Царинската управа на Република Македонија успеа да се наметне како вистински 
партнер на бизнисот. 

Во таа насока, за одбележување е постигнатиот квалитет во царинските 
процедури преку практичното заживување на поедноставените царински постапки, 
потоа, преку примената на едношалтерскиот систем за увозно-извозни дозволи и 
тарифни квоти – EXIM, како и на голем број практични решенија за забрзување и 
поедноставување на царинските формалности.  

Партнерството меѓу Стопанската комора на Македонија - приватниот сектор 
и Царинската управа на Република Македонија повеќе пати се потврди и во 
заедничките проекти и иницијативи, како што се: СЕКИ, Проект за олеснување на 
трговијата и транспортот во Југоисточна Европа, (ТТФСЕ) реализиран под 
покровителство на Светската банка,  заеднички организрани обуки за компаниите 
итн. 

Натамошното унапредување на партнерството на Царината со бизнис-
заедницата, преку уште потесни форми и облици на заедничко делување и 
соработка и понатаму останува како еден од главните приоритети и определби на 
Стопанската комора на Македонија.   
 
 
Скопје, јануари 2012 година 


