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НАГРАДИ НА СТОПАНСКАТА КОМОРА
НА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА
1. Награди на Стопанската комора на Македонија за компании-членки на Комората, кои во 2014 година инвестирале
во нови капацитети во земјата и во странство или во современа опрема за подигнување на конкурентноста, а притоа
инвестицијата изнесувала над 1.000.000 евра:
а)„Фени индустри“ – Кавадарци
б) Групација „СОЛ“-Италија, за инвестициите во Република Македонија и
в) Рудник „САСА“ ДОО - Македонска Каменица.
2. Награди на Стопанската комора на Македонија за долгогодишна коморска активност:
а) Господин Доне Таневски, „Македонијатурист“ АД - Скопје и
б) Господин Страшо Милковски, ГД „Гранит“ АД - Скопје.
3. Специјално признание за компанија со најголем број учесници на едукативни настани во Стопанската комора на
Македонија во 2014 година:
а) „Мепсо” АД - Скопје.
НАГРАДА НА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА ЗА НАЈДОБАР ПАРТНЕР ОД ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА 2014
ГОДИНА
Награда на Стопанската комора на Македонија за најдобар партнер на Стопанската комора на Македонија од државните
институции во 2014 година:
а) Министерството за финансии на Република Македонија.
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„Фени индустри“ – Кавадарци
ДЕСЕТ МИЛИОНИ ЕВРА ВО ЗГОЛЕМУВАЊЕ
НА КОНКУРЕНТНОСТА И ИЗВОЗОТ

„Фени индустри“ од Кавадарци, има инвестирано 10 милиони евра во нова опрема и механизација за
осовременување на производството, со цел подигнување на конкурентноста и зголемување на извозот. Со вредноста
на реализираниот извоз во 2014 година, компанијата е најголемиот нето-извозник во земјата.
„Фени индустри“ - Кавадарци, компанија за производство на фероникел, е најголемиот металуршки и воедно
најголемиот индустриски капацитет во Република Македонија.
Од 2005 година наваму, „Фени индустри“ е во составот на „Кунико Ресурсиси“, компанија која е најголемиот
производител на фероникел во Европа и четврта во светот. Во 2005 година „Фени индустри“ произведуваше само 5.000
тони фероникел на годишно ниво. Со континуираните капитални инвестиции и технички дополнувања, производството
на „Фени индустри“ достигна над 22.000 тони фероникел годишно. Во моментот „Фени индустри“ вработува околу 1000
работници, но значителен е бројот и на индиректните вработувања.
Со вредност на извозот од 265 милиони САД долари годишно „Фени индустри“ е најголемиот нето-извозник
во државата.
„Фени индустри“ ги има имплементирано највисоките стандарди во работењето, а за одбележување е дека
се првата компанија во државата која аплицираше и ја доби А-интегрираната еколошка дозвола. Придонесот кон
животната средина го потврдуваат и преку изборот на поволни суровини, гледано од еколошки аспект.
Една од стратегиските цели на компанијата е преку инвестирање да се обезбеди иднината на компанијата. Во тој
контекст, „Фени индустри“ има купено два рудника во Гватемала, а и натаму работат на проширување на сопственото
портфолио, во смисла на рудни резерви.
Инвестицијата од над 10 милиони евра во опрема, во подобрување на производниот процес од техничкотехнолошки аспект, е токму во насока на оваа стратегиска определба на „Фени индустри“.
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Групација „СОЛ“ од Италија инвестира
во Република Македонија
ИЗГРАДБА НА НОВАТА ПОСТРОЈКА ЗА ТЕЧЕН АЗОТ
И ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЧЕТИРИТЕ МАЛИ
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ

Групацијата „СОЛ“ од Италија во Република Македонија делува преку 3 компании - членки на Стопанската комора на
Македонија и тоа: Технички гасови „Скопје“ АД; „СОЛ СЕЕ“ и „СОЛ Хидропауер“ од Скопје, кои имаат инвестиција од 10,1 милион евра.
Инвестициите се во основни средства, изградба на нова постројка (втечнувач за течен азот) и изградба на мали хидроцентрали за
потребите на трите компании.
Нивната главна активност е производство и трговија со технички и медицински гасови, додека другите активности
вклучуваат пренос, дистрибуција и продажба на медицински и технички гасови, дизајн и технички решенија, монтажа на инсталации
за гас и трговија со опрема и апарати за користење на гасови.
Ова акционерско друштво има долга и успешна традиција во производството на технички и медицински гасови, почнувајќи
од 1939 година.
Технички гасови „Скопје“ - Скопје работи според стандардите ИСО 9001 и ИСО 14001, а ги задоволува и барањата на
Европската директива 91/356/EEC, со што ги исполнува условите за производство и дистрибуција на медицински гасови во
Европската унија.
Прометот на годишно ниво на технички и медицински гасови на Технички гасови „Скопје“ АД и „СОЛ СЕЕ“ изнесува над
15 милиони евра. Најголем дел од производството се пласира во соседните земји Грција, Бугарија, Србија, како и во Романија и
Италија.
„ТГС“ го шири бизнисот во делот на обновливите извори на енергија. Компанијата „СОЛ Хидропауер“, врз база на добиени
концесии изгради 4 мали хидроелектрани, кои го обезбедуваат производството на технички и медицински гасови со електрична
енергија.
Инвестициите во 2014 година, во износ од над 10 милиони евра во основни средства, во изградба на новата постројка
(втечнувач на течен азот) и завршувањето на четирите мали хидроелектрани се основа за зголемено производство и развој на
компаниите во состав на Групацијата „СОЛ“ од Република Италија.
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Рудници „САСА“ ДОО - Македонска Каменица
ПОСТОЈАНО УСОВРШУВАЊЕ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ЗАШТИТАТА
ПРИ РАБОТА

Рудници „Саса“ ДОО - Македонска Каменица има реализирани капитални инвестиции во износ од над 8,5
милиони евра, вложувања во основни средства, машини и опрема.
Рудници „САСА“ ДООЕЛ - Македонска Камeница е друштво за вадење и преработка на оловна и цинкова руда.
Рударскиот комплекс се состои од две основни производствени единици: Рудник за подземна експлоатација
на оловно-цинкова руда и Флотација-погон за преработка на руда и производство на концетрати на олово и цинк.
Производствениот капацитет на САСА изнесува 770.000 тони преработена сува олово-цинкова руда на
годишно ниво.
Во 2006 година, по завршените инвестициони зафати (20 милиони евра) и други обемни активности, потполно
да се рестартира и да се реконструира еден од поголемите рудници во Македонија, со технички потенцијал кој во
последните години дозволува континуиран капацитет на преработка од над 750.000 тони сува руда.
Рудник „Саса“ ДОО е значителен субјект за економијата во Република Македонија во целина, а особено за
стабилен развој на источен плански регион од државата, што претставува една од основните мисии на компанијата,
покрај рационално искористување на суровинската база и реализација на растечкиот потенцијал по пат на
континуирани геолошки истражувања и одржување на висок квалитет на конечни производи кој одговара на сите
светски стандарди.
Рудникот работи според највисоките стандарди за менаџмент (ISO 9001), управување со мерки за заштита
на животна средина (ISO 14001), управување со мерки за безбедност и заштита при работа (OHSAS 18001), како и
со А-интегрирана еколошка дозвола. Во состав на рудникот функционира единствена меѓународна сертифицирана
лабараторија за квалитет на концентрати на олово и цинк во земјава.
Во согласност со стратегиските цели на оваа целосно извозно ориентирана компанија за постојано
усовршување на производството, како и разработка и воведување на ефективни техничко-технолошки решенија и
набавка на специјализирана опрема за заштита при работа, се и реализираните капитални инвестиции во основни
средства и опрема во износ од над 8,5 милиони евра во текот на 2014 година.
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Доне Таневски, претседател на Управниот
одбор на „Македонијатурист“ АД – Скопје
ДОАЈЕН ВО УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ
И ВО РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО ЗЕМЈАВА

Истакнат доајен во угостителската дејност, активен стопанственик и учесник во работата на Стопанската комора на
Македонија на сите нивоа повеќе од 30 години.
Во неколку мандати во изминатиот период го водел Здружението на угостителството и туризмот како претседател, а
учествувал и во највисоките органи на Стопанската комора на Македонија - во Собранието и Управниот одбор.
Со господинот Таневски се поврзуваат и почетоците на промотивните активности на македонскиот туризам во странство,
еден од првите учесници во развојот на угостителството во Македонија, кој во своето угостителско портфолио ги има брендовите
„Холидеј ИНН“ (Holiday Inn) и „Бест Вестерн“ (Best Western).
„Македонијатурист“ АД - Скопје под раководство на Таневски како претседател на Управниот одбор на компанијата, повеќе
децении е редовна членка на Стопанската комора на Македонија. И денеска, директно со свое вложување и индиректно преку
претставници на хотелско-угостителскиот комплекс, е активен во работата на Комората на сите нивоа, со акцент на поддршка и
унапредување на угостителско-туристичката дејност преку Здружението на угостителството и туризмот.
„Македонијатурист“ АД - Скопје е на 37-то место на листата најпрофитабилни компании во Република Македонија за 2014
година согласно податоците од Централниот регистар на РМ и со тоа е најголемата компанија од дејноста угостителство и туризам
во земјата.
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Страшо Милковски, генерален директор на
ГД „Гранит” АД – Скопје
ВГРАДЕН ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО
И ВО РАЗВОЈОТ И МОДЕРНИЗАЦИЈАТА
НА КОМПАНИЈАТА

Господинот Страшо Милковски во 1994 година е избран за генерален директор на ГД „Гранит” АД - Скопје.
Во овој период се одвиваше процесот на приватизација и трансформација во акционерско друштво, така што во
1996 година, ГД „Гранит” АД стана првата македонска градежна компанија каде доминантни сопственици станаа сите
вработени.
Менаџерските способности на господинот Страшо Милковски се` повеќе доаѓаат до израз во услови на
намалени инвестициони работи во земјата, но и на странските пазари. Основната определба дека пазарот треба
да се проширува се` повеќе на странските инвестициони пазари, се вршеше преку современиот начин на работа,
компјутеризација, обновување на застарената опрема и механизација, како и проширување на претставничката
мрежа. Заедничките напори на менаџерскиот тим на ГД „Граниит“ АД - Скопје, предводени од господинот Страшо
Милковски, резултираа со учество и добивање на тендери кои се финансирани од ЕБРД, ЕИБ, Светската банка, како и
со склучување договори за изведување инфраструктурни објекти со повеќе милионски вредности.
Паралелно со ангажманите во компанијата, господинот Милковски активно е вклучен и во работењето на
телата и органите на Стопанската комора на Македонија, така што во периодот 2000-2005 година е претседател на
Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите, исто така во три мандати е и
член на Управниот одбор на Здружението, а во моментот ја врши и функцијата потпретседател на Стопанската комора
на Македонија.
Забележителен е неговиот ангажман во Стопанската комора на Македонија преку претставување на
македонското градежништво на заеднички средби со стопански делегации во други земји (Русија, Украина, Германија,
во земјите од регионот и поранешните ју-републики), како и во нашата земја.
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„Мепсо“ АД – Скопје
ПОСТОЈАНА ГРИЖА ЗА ЕДУКАЦИЈА И РАЗВОЈ
НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

„МЕПСО“ (Македонски електропреносен систем оператор) е компанија во целосна државна сопственост, која е формирана
во 2005 година со трансформацијата на „Електростопанство на Македонија“. Основна дејност на „МЕПСО“ е непречен пренос на
електрична енергија низ високонапонската мрежа и редовен и навремен ток на електрична енергија до своите клиенти: директните
потрошувачи и дистрибутивната мрежа на „ЕВН Македонија“.
Двете клучни функции на „МЕПСО“ се пренос на електрична енергија и управување со електропреносниот систем. „МЕПСО“
е одговорен за редовен пренос на електрична енергија од македонската граница до дистрибутивната мрежа на „ЕВН Македонија“.
„МЕПСО“ го организира и диспечира транзитот на електрична енергија, а воедно се грижи за балансирање на електроенергетскиот
систем. Во рамките на „МЕПСО“ функционира и Подружница - Оператор на пазарот на електрична енергија, лиценциран да го
организира, евидентира и контролира тргувањето со моќност и со електрична енергија во земјава.
Структурално „МЕПСО“ е организиран во дирекција, три подружници и три сектори.
1. Подружница ОЕПС – Оператор на електропреносен систем чија задача е да го управува системот и да обезбеди
хармоничен однос меѓу потрошувачите и производителите на електрична енергија (домашно производство и увоз);
2. Подружница ОПМ – Оператор на преносна мрежа чија задача е да се грижи далноводите, трафостаниците и
трансформаторите и другите постројки да бидат во беспрекорна состојба која овозможува редовeн и навремен ток на
електричната енергија;
3. Подружница ОПЕЕ - Оператор на пазар на електрична енергија задолжена за организација на пазарот на електрична
енергија во Република Македонија.
За обезбедување на оптимален проток на енергија и за доверлива работа на електроенергетскиот систем АД „МЕПСО“
стратешки планира и спроведува инвестиции во својата електроенергетска мрежа со што постојано се зголемува и се подобрува
доверливоста и оперативноста на електроенергесткиот систем.
МЕПСО е компанија, чии вработени присуствуваа на најголем број едукативни настани во 2014 година, организирани
од страна на Стопанската комора на Македонија. МЕПСО учествуваше со 26 учесници на 14 настани реализирани од страна на
Центарот за едукација и развој на човечки ресурси при Стопанската комора на Македонија во 2014 година.
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Министерството за финансии
на Република Македонија
ПЕРМАНЕНТНО ПАРТНЕРСТВО
СО БИЗНИС-ЗАЕДНИЦАТА

Стопанската комора на Македонија, како најголем репрезент и застапник на интересите на стопанството ја
цени за исклучително значајна соработката што ја остварува со Министерството за финансии при Владата на Република
Македонија како носител на фискалната власт во државата. Министерството за финансии преку успешно управување
со јавните финансии се стреми да постигне повисок економски раст и подобрување на квалитетот на живеење на
граѓаните на Република Македонија.
Министерството за финансии во своето работење е одговорно за обезбедување стабилна економија и повисок
економски раст, како и обезбедување поддршка на економските субјекти во нивното деловно работење. Токму во
овој сегмент и се гледа перманентното партнерство на бизнис-заедницата со Министерството за финансии.
Токму оваа соработка ќе придонесе за унапредување на економијата, за пазарно ориентиран и конкурентен
економски систем.
Посебно треба да се нагласи соработката со Бирото за јавни набавки на Република Македонија преку
организирање серија едукативни настани наменети за бизнис-заедницата, потоа перманентната и непосредна
соработка со стопанствениците и др.
Излегувајќи од рамките на конзервативна инертност, бирократизам и преголемо администрирање во
вршењето на неговата основна функција и улога, Министерството за финансии при Владата на Република Македонија
успеа да се наметне како вистински партнер на бизнисот.
Натамошното унапредување на партнерството на Министерство за финансии со бизнис-заедницата, преку уште
потесни форми и облици на заедничко делување и соработка и натаму останува како еден од главните приоритети и
определби на Стопанската комора на Македонија.

