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СВЕЧЕНОСТИ  

се надеваме дека размената меѓу нашите две земји ќе 
стигне до 1 милијарда долари. – порача д-р Слободан 
Милосављевиќ. – Економиите во регионот се мали, а 
токму ЦЕФТА договорот, но без бариери, е развојната 
шанса за сите овие држави во правец на привлекување 

на странските инвестиции кои треба да бидат двигател 
на нивниот развој.
 Според д-р Слободан Милосављевиќ, единствено 
земјите кои имаат производ имаат шанса за настап  во 
Европската Унија и воопшто на глобалниот пазар. Затоа е 
неопходно да се креираат и заеднички производи и со нив 
да се настапува на трети пазари. Меѓу нив, тој  ги спомена 
дел од  државите на некогашниот СССР, со кои Србија 
има склучено договори за 
слободна трговија (Казакстан, 
Белорусија...), пазарите на 
Северна Африка, регионот на 
земјите од голфот, или некои 
трети пазари.Тука се  гледа 
шансата и перспективите на 
земјите од регионот.
 - Со оглед дека во 
регионот немаме некој 
големи природни ресурси, 
ниту енергија, ниту метали, 
ни останува да работиме 
посебно на економијата на 
знаења. Тоа е нешто со што 
во  регионот може да бидеме 

горди и тоа треба да го искористиме. 
Знаењето е недоволно искористено, а може 
да им донесе конкурентска предност на 
нашите стопанства. – додаде д-р Слободан 
Милосављевиќ.
 

  * *

 Традицијата на претставување на 
најуспешните компании и бизнис-лидери во 
Комората  продолжи и годинава. Управниот 
одбор на Стопанската комора на Македонија 
донесе Одлука за доделување награди на 
компании за 2010 година, за бизнис-лидери 
и специјални признанија. Нив им ги врачи 
Владимир Пешевски,  потпретсадетел на 
Владата на Република Македонија. 
 „Игм - Трејд” ДОО – Кавадарци ја доби 
наградата за компанија со најголем пораст 
на производството во 2010 година.  „Фени 

индустри” АД – Кавадарци,   ја доби наградата за 
компанија со најголем пораст на нето-извозот во 2010 
година. АД „Електрани на Македонија“ ја доби наградата 
за компанија со најголема инвестициона  активност во  
2010 година. „Алкалоид“ АД -  Скопје ја доби наградата 
за компанија со најголема инвестициона активност во 
научно-технолошки развој во 2010 година.„Македонски 
телеком“ АД - Скопје  ја доби наградата за  најпрофитабилна 
компанија во 2010 година. 
 Штерјо Наков, генерален директор и претседател 
на Управниот одбор на „Фершпед“ АД - Скопје, ја доби 
наградата за долгогодишна коморска активност. Минчо 
Јорданов, како претседател на Одборот на директори на 
„Макстил„ АД - Скопје, ја доби наградата за најголема 
донаторска активност во 2010 година.
 „РЕНОВА“ од с. Џепчиште доби специјално 
признание и од Стопанската комора на Македонија за 
најдобра средна компанија од Македонија во изборот 
на Eurochambres во 2010 година. „Макпрогрес” ДОО 
– Виница доби специјално признание за компанија 
која во 2010 година извезе во најмногу земји во светот, 
а „Технички гасови” АД – Скопје, доби и специјално 
признание  за компанија која присуствуваше на најголем 
број едукативни настани во Комората во 2010 година.
 Честитајќи им ги признанијата, потпретседателот 
на Владата на Република Македонија, Владимир 
Пешевски, посебно нагласи дека во посебно време 
се зголемува соработката помеѓу  извршната власт и 
Стопанската комора на Македонија:

-Се разбира,  понекогаш 
секој има свој поглед 
на работите. Честопати 
нив ги вкрстувамке 
едни со други и од тоа 
произлегуваат сосема 
солидни решенија. 
Посакувам оваа 
соработка да продолжи 
и натаму и сметам дека 
само на тој начин ќе 
дојдеме до поквалитетни 
решенија.

Саво Пејчиновски
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-------------------------------------------1-----------------------------------
„ИГМ-ТРЕЈД” ДОО – Кавадарци
ОД 1462 ТОНИ ЗАВАРЕНИ ЦЕФКИ И ПРОФИЛИ
ДО 100 ИЛЈАДА ТОНИ
 Основана во 1994 година, за трговијата со производи од црната 
металургија, првата производна линија започнува со работа во 1998 
година.
 Денес, во компанијата работат седум производни линии, 
а производството од  1462 тони заварени цевки и профили во 1998 
година, достигна  над 100 илјади тони, од коешто над 80%  се пласира 
на странските пазари.
 Пазарно и извозно ориентирана останувајќи на определбата 
за реинвестирање на профитот, компанијата сигурно чекори на својот 
пат да се потврди како еден од најголемите металуршки центри на 
Балканот и пошироко. 
 Во 2010 година, иако стопанисуваше во општопознатиот посткризен период, сепак  компанијата успеа да 
произведе 103 илјади тони производи, со значаен пораст од 83% во однос на производството во 2009 година, поради што 
„ИГМ-ТРЕЈД” ДОО – Кавадарци ја добива наградата за компанија со најголем пораст на производството во 2010 година. 

----------------------------------------- 2 ----------------------------------
„Фени Индустри” АД – Кавадарци
 ИЗВОЗОТ СО ПОРАСТ ОД 62 ОТСТО
 Со значајни и континуирани техничко-технолошки инвестиции, 
обуки и мотивација на човечките ресурси, од 2005 година, кога стана 
составен дел на групацијата „Кунико Ресурсис„ (Cunico Resources), 
производството и извозот,  бележат континуиран пораст, со исклучок 
на критичната 2009 година, кога компанијата плански ги забави своите 
активности и успеа да го премости кризниот период.  
 Во 2010 година, производните и извозните тенденции се вратија 
во позитивната насока. Остварен е пораст на производството од 20%,  а 
на извозот пораст од 62%, во однос на 2009 година. 
 Од вкупниот извоз во 2010 година,  85% е нето-извоз, кој 
забележа пораст од 107% во однос на нето-извозот реализиран во 2009 
година, поради што „ФЕНИ ИНДУСТРИ” АД – Кавадарци,   ја добива наградата за компанија со најголем пораст на нето-
извозот во 2010 година.

------------------------------- 3---------------------------------------------
 АД „Електрани на Македонија“
ИНВЕСТИРАНИ 54 МИЛИОНИ ЕВРА
 Со вкупно инвестирани 54 милиони евра само во 2010 година, 
за започнати и за нови проекти, како и за одржување на погонската 
подготвеност на постојните  енергетски објекти,  од кои позначајни 
се:
 - 22 милиона евра  за завршената модернизација на првиот 
блок ТЕ „Битола“;
 - 18,2  милиони евра, за Површински коп Брод – Неготино, 
што е во завршна фаза;
 - 7,5 милиони евра за  проектот Хидроелектрана „Св. Петка“;
 - 1,4 милиони евра за  доистражувањата на јагленовото 
лежиште Мариово;
 - 1,7 милиони евра за нов Диспечерски центар (SCADA) и други 
зафати.
  АД „Електрани на Македонија“ ја добива наградата за компанија со најголема инвестициона  активност во  2010 
година.

--------------------------------------4 ------------------------------------
„Алкалоид“ АД -  Скопје
ПОСТОЈАНО ВЛОЖУВАЊЕ ВО КВАЛИТЕТ
 Својата определба за производство на квалитетни лекови 
и посветеноста на перманентниот развој во изминатите 75 години 
од основањето, ја потврди со отворањето на Институтот за развој и 
контрола на квалитетот. Инвестицијата од 9 милиони евра, во високо 
софистицирана технолошко-аналитичка единица, која е прва од ваков 
вид во земјава, овозможува да се развиваат нови, модерни форми на 
генерички лекови со имплементирање на  најновите научни сознанија 
од областа на фармацијата.
 Покрај Институтот, компанијата работи и со најсовремениот 

СВЕЧЕНОСТИ 

ДОБИТНИЦИ НА НАГРАДАТА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
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податочен информационен систем SAP, вреден над 2 милиона евра, кој е исто така, првиот SAP систем, што една компанија 
го инсталирала во нашата земја.
 Со тоа „Алкалоид“ АД -  Скопје ја добива наградата за компанија со најголема инвестициона активност во научно-
технолошки развој во 2010 година.

-------------------------------- 5 -------------------------------------------
„Македонски телеком“ АД – Скопје
ВОДЕЧКИОТ НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТОР
СО НАЈГОЛЕМА ПРОФИТАБИЛНОСТ

 Како водечки национален оператор за електронски 
комуникации, на своите корисници им нуди широк спектар на 
врвни телекомуникациски услуги и забавни содржини. 
 Со развивањето на иновативни производи и услуги, 
компанијата го промовира личното и социјалното вмрежување 
меѓу луѓето во македонското општество, со што станува 
главен национален носител на изградбата на информатичкото 
општество во државата. 
 Во изминатите 5 години според „Листата на 200 
најуспешни компании во Македонија“, се наоѓа на врвот 
како компанија со највисока реализирана добивка пред 
оданочување, а податоците за 2010 година укажуваат на натамошен раст на добивката и успешното работење. „Македонски 
телеком“ АД - Скопје  ја добива наградата за  најпрофитабилна компанија во 2010 година. 

---------------------------------6-------------------------------------------
Штерјо Наков, генерален директор и претседател на Управниот 
одбор на „Фершпед“ АД – Скопје
ЕДЕН ОД НАЈАКТИВНИТЕ ПОДРЖУВАЧИ
НА КОМОРСКОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ

 Како активен учесник во работата на органите и телата 
на Стопанската комора на Македонија, почнувајќи од 1983 
година, е еден од најактивните поддржувачи на коморското 
организирање и работење, долги години наназад. Беше член на 
тимот за реорганизирање на Комората во 2004 година и нејзиното 
преструктуирање во отворената конкуренција и за коморското 
организирање.
 На тој план, кога местото на Комората во голема мера 
зависи од придонесот на менаџерите, преку активната вклученост 
на нивните компании, несомнена заслуга има  Штерјо Наков, 
генерален директор и претседател на Управниот одбор на 
„Фершпед“ АД - Скопје, за што ја добива наградата за долгогодишна коморска активност.

------------------------------------------7 ----------------------------------
Минчо Јорданов,  претседател на Одборот на директори на 
„Макстил„ АД - Скопје
ИСКЛУЧИТЕЛНИ  ДОНАЦИИ ВО КУЛТУРАТА И ВО  ЗНАЧАЈНИ 
ОПШТЕСТВЕНИ НАСТАНИ
 Несебично, преку донации, помогнал голем број 
значајни реализирани активности во повеќе области од пошироко 
општествено значење: 
 - Шарпланинскиот куп; 
 - Галичката свадба;
  - набавката на концертното пијано “Стенвеј“ на 
македонскиот пијанист Симон Трпчески; 
 - комплетна изградба на спомен-куќата на Григор Прличев 
во Охрид;
 - целосна финансиска поддршка на спортското друштво 
„Металург“;
 - едукативниот семинар за млади лидери под покровителство на Претседателот на државата, д-р Ѓорѓе Иванов, во 
Охрид, и други.
 Во текот на 2010 година, позначајни се: донацијата за поставување и осветлување на Крстот Христов, најголемата 
желба на Тоше Проески, кој беше амбасадор на Стопанската комора на Македонија, како и донацијата за настапот на 
Лондонската филхармонија со нашиот амбасадор, пијанистот Симон Трпчески.
 Минчо Јорданов, претседател на Одборот на директори на „Макстил„ АД - Скопје, членка на Стопанската комора 
на Македонија, ја добива наградата за најголема донаторска активност во 2010 година.

СВЕЧЕНОСТИ 
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„РЕНОВА“ од с. Џепчиште крај Тетово
НАЈДОБРА СРЕДНА КОМПАНИЈА СПОРЕД  EUROCHAMBRES

 Во 1992 година,  Шефки Идризи ја отвори фирмата 
„РЕНОВА“, којашто на почетокот беше само трговска и 
услужна фирма. 
 Во 1997 година почнува со производство на 
Renofix малтери, во 1999 година  гради фабрика, во Косово,
потоа во Република Албанија, а пред две години ја отвора  
кожарницата „РЕНОВЕЛУР“. Денес, производите на „РЕНОВА“ 
можат да се сретнат во секој дел на Балканот.
 Прикажаниот раст е аргументот што „РЕНОВА” од  с. 
Џепчиште, Тетово, е единствената компанија од Македонија, 
која во 2010 година ја доби Наградата на Асоцијацијата 
на европските комори - Eurochambers за најбрзорастечка 
и иновативна компанија - во категоријата мали и средни 
претпријатија, за што компанијата „РЕНОВА“ од с. Џепчиште 
добива специјално признание и од Стопанската комора на 
Македонија за најдобра средна компанија од Македонија 
во изборот на Eurochambres во 2010 година.

---------------------------------------- 9 ----------------------------------------
„Макпрогрес” ДОО – Виница
ИЗВОЗ НА ТРИ ЧЕТВРТИНИ ОД  ПРОИЗВОДСТВОТО  ВО 30 
ЗЕМЈИ

 По 20 години од основањето, достигна производство 
од 9000 тони кондиторски производи, од коешто 75% 
завршува на странските пазари во 30 држави: 5 земји -
членки на  ЦЕФТА, 8 земји-членки на ЕУ; на пазарите во 
прекуокеанските земји: САД, Канада, Австралија, како и на 
новоосвоените пазари, во текот на 2010 година: Израел, 
Либија, Либан, Ирак, Јемен.
 Останувајќи  на определбата за проширување на 
пазарот и во други земји, посебно за пазарите во земјите 
од Блискиот Исток, „МАКПРОГРЕС” ДОО – Виница добива 
специјално признание за компанија која во 2010 година 
извезе во најмногу земји во светот.

------------------------------------ 10------------------------------------------
„Технички гасови” АД – Скопје
ПОСТОЈАНА ЕДУКАЦИЈА НА ВРАБОТЕНИТЕ

 Континуираната и квалитетна едукација на 
вработените за компанијата е процес во којшто силно 
верува. Тоа  се потврдува  со фактот  што нејзини  вработени 
присуствуваа на најголем број едукативни настани во 2010 
година, организирани од страна на Стопанската комора на 
Македонија .
 Благодарејќи на силниот производствен и кадровски 
потенцијал, ТГС „Технички гасови” АД - Скопје станува силна 
база за развојот на италијанската Групација „СОЛ“, нејзин 
сопственик од 1995 година, поради што „Технички гасови” 
АД – Скопје, добива и специјално признание  за компанија 
која присуствуваше на најголем број едукативни настани во 
Комората во 2010 година.

СВЕЧЕНОСТИ 


