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Почитувани,

Ви ја претставуваме целосно редизајнираната веб-страница 

на Стопанската комора на Македонија. Главни елементи на 

сајтот кои воедно се и носечки столбови на претставувањето и 

застапувањето на интересите на членките на Комората ќе бидат 

начинот на кој ќе допреме до сите компании на кои им е потребна 

поддршката од наси со тоа веб-страницата ќе ја направиме 

повидлива, поедноставна и побрза за користење.

Како што знаете, економските околности и бизнис амбиентот 

се менуваат постојано. Се користат нови технологии, се појавуваат 

иновации што од корен ги менуваат производите, пазарите 

и важноста на играчите на пазарот, се менуваат начините на комуникација и водење бизнис, се 

генерираат нови трендови. Сите овие динамични процеси неизбежно бараат приспособување од 

страна на економските субјекти, вклучително и на Стопанската комора на Македонија. Притоа, не 

се работи само за потреба од адаптација на Стопанската комора на Македонија како реакција на 

промените, туку за нејзино стратешко позиционирање и трансформација во Комора на иднината. 

Оттука, Стопанската комора на Македонија го усвои документот Стратешки правци за развој на 

Стопанската комора на Македонија, во кој документ ги наведовме главните области на делување од 

аспект на поддршка и нудење услуги на компаниите. Тргнувајќи од фактот дека Стратешките правци 

за развој на Стопанската комора бараат реорганизација, адаптација, внесување новини и постојано 

надградување на капацитетот на коморскиот систем, како и на знаењата и вештините на кадарот, 

сакам, како одговорна и за целосниот редизајн на веб-страницата на Комората да Ве информирам 

дека направената промена на изгледот на коморската веб-страница е во насока на наша адаптација 

кон промените и секако во насока на прикажување на клучните информации и услуги кои ги нудиме 

и капацитетот со којшто располагаме.

Во оваа прилика во продолжение ќе бидат дадени информации за сите членопви на новиот 

Управен одбор (2020-2025).

Во благодариме на Вашата соработка.

“Да ја редизајнираме денешницата за да ја 
дизајнираме нашата иднината”

УПДРАВЕН ОДБОР НА КОМОРАТА
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Запознајте ги членовите на нашиот Управен Одбор

 ТОДОР АНЃУШЕВ, 
„МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ“ ДОО СКОПЈЕ

Компанијата „Мали хидро електрани“ 
ДОО Скопје е национален лидер во 
производство на чиста електрична 
енергија од 25 мали хидроелектрани. 
Секторот е 100% посветен на обновлива 
енергија и на заштитата на животната 
средина, со основна мисија да се 
поттикне промената на знаењето и 
свесноста за начинот на кој енергијата 
е произведена, преку изведување на 
проекти кои нудат чисти и обновливи 

извори на енергија.

МХЕ се придржува на највисоките стандарди во секторот, а една од главните мисии на 
компанијата е да придонесе и да влијае на промената на сознанието и свеста за начинот на 
кој се произведува електричната енергија, преку реализација на проекти кои нудат чисти 
и обновливи извори на енергија, спротивно од фосилните горива кои се и ограничени и 
загадувачки.

Тодор Анѓушев е управител на компанијата „Мали хидро 
електрани“ ДОО Скопје, а истовремено е управител и на ЕМС 
ДОО (Energy Maintenance Solutions), компанија која работи како 
инспекциско тело, сертифицирана за испитување електрична 
опрема, и има лиценца за монтажа и одржување на (мали 
хидро) електрани. Компанијата спроведува проекти клуч на 
рака – монтажа и пуштање во работа на електро-машинска 
опрема во мали хидро електрани, како и одржување и 
периодични тестирања на релејна заштита во многу фабрики, 
електрани и трафостаници во Република Северна Македонија, 
и во моментот е ангажирана за одржување и Мониторинг на 45 МХЕ.

Тодор Анѓушев е претседател на Групацијата на обновливи извори на енергија при 
Македонската енергетска асоцијација (МЕА) при Комората од 2017 година, и е член на 
Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија за мандатниот период 2020-2025.
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Запознајте ги членовите на нашиот Управен Одбор

СОЊА БИБАНОВСКА, 
„МАКЕДОНИЈАТУРИСТ“ АД СКОПЈЕ 

„Македонијатурист“ АД е најголемата 
и најуспешната компанија во областа на 
хотелиерството и ресторанските услуги, 
сопственик на 7 хотели (Holiday Inn Sko-
pje, Best Western Хотел Турист, Хотел 
Карпош, Хотел Bellevue, Хотел Водно, 
Хотел Бристол и Хотел Јадран).

Во својата повеќе од 
55-годишна историја на постoење, 
„Македонијатурист“ АД даде огромен 
придонес во трансформирање и 
модернизирање на локалниот пазар во 
доменот на хотелските и ресторански 

услуги. Темелејќи се на своите визионерски бизнис дејствувања, постојана растечка 
стратегија, континуирани инвестирања и успешни односи со клиентите, „Македонијатурист“ 
А.Д. стана синоним за просперитетна и професионална компанија, достојна за доверба.  
Компанијата има долгогодишно искуство во доменот на туризмот и угостителството како 
сопственик на хотели, дел од светските ланци Holiday Inn и Best 
Western, што е гаранција за беспрекорен квалитет и услуга, како 
и тим на искусни, професионални лица секогаш ориентирани 
кон клиентот.

Соња Бибановска е генерален менаџер на хотелот Holiday 
Inn Skopje и член на Управниот одбор на „Македонијатурист“ АД 
Скопје повеќе од две децении.

Соња Бибановска до 2020 година беше претседател на 
Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската 
комора на Македонија и е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија 
за мандатниот период 2020-2025.
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Запознајте ги членовите на нашиот Управен Одбор

АНИТА БЛАЖЕВСКА, 
„ФИЛИП МОРИС ТКП“ ДОО СКОПЈЕ

„Филип Морис ТКП“ ДОО Скопје е компанија 
формирана во согласност со Договорот за 
стратешко партнерство меѓу „Филип Морис 
Интернешенел“ и „Тутунски Комбинат“ Прилеп, во 
2014 година.

„Филип Морис Интернешенел“ (ФМИ) е 
водечка интернационална тутунска компанија, 
која има околу 77,000 вработени. Шест од 
врвните 15 интернационални брендови во 
светот се на ФМИ и истите се присутни на 
повеќе од 180 пазари, вклучувајќи го и Marlboro 
– број еден светски бренд на цигари. ФМИ има 
46 производствени капацитети во 32 различни 
земји. Производите на ФМИ се избор на повеќе 
од 150 милиони потрошувачи низ целиот свет. 

Визијата на компанијата е замена на конвенционалните цигари со бездимни производи, што 
во моментов ги развива и продава во повеќе од 55 пазари низ целиот свет.

„Филип Морис ТКП“ е задолжена за производство, дистрибуција, промоција и продажба 
на брендовите од заедничкото портфолио на домашниот пазар. Првиот меѓународен бренд 
од портфолиото на ФМИ произведен во капацитетите на Тутунски Комбинат Прилеп е Bond 
Street Blue Selection Soft, со што партнерството на двете компании станува оперативно и 
се докажуваат заемните придобивки за двете компании. Успешното комбинирање на 
меѓународното искуство, знаење и репутација на ФМИ со производствените капацитети и 
силните локални темели на ТКП се докажува и понатаму со доаѓањето на светскиот бренд 
Честерфилд во декември 2014 година, а сериозноста на ова партнерство се потврдува и 
во 2019 година со производство на дел од портфолиото на Марлборо во капацитетите на 
Тутунскиот комбинат Прилеп.

Д-р Анита Блажевска од 2015 година е дел од менаџмент тимот на „Филип Морис ТКП“ 
ДОО Скопје како менаџер за корпоративни прашања, а има претходно работно искуство 
во државен сектор, на позиции поврзани со прашања на макроекономската политика и 
процесот за стабилизација и асоцијација со ЕУ.
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МАРТИН ВЕЛКОВСКИ, 
„ФАКОМ“ АД СКОПЈЕ

„Факом АД“ Скопје е формиран во 
1960 год за потребите на изградбата и 
инвестиционото и тековното одржување 
на Рудници и Железарница “Скопје” - 
Скопје. Многу бргу ја надраснува својата 
улога и почнува да работи и за клиенти 
во поранешна Југославија и странство 
(Ирак, СССР, Виетнам, Либан, Камерун 
и повеќето европски земји). Како еден 
од најголемите капацитети во регионот 
во 1982 год се одвојува како посебна 
организација.

Основна дејност на „Факом АД“ 
Скопје е производство и услуги од металопреработувачка дејност и опфаќа проектирање 
(изработка на комплетна проектна документација за сите видови челични конструкции и 
процесна опрема за индустријата, како и изработка на идејни, основни и изведбени проекти по 
сопствени проектни решенија и разработка и доработка на изведбени проекти), производство 
(на сите видови челични конструкции за потребите на јавниот сектор и индустријата, како 
и на легирани челични лимови, топловалани профили, цевкасти профили, поцинкувани и 
пластифицирани лимови итн.) и монтажа (на сите видови челични конструкции и процесна 
опрема произведени од компанијата, како и монтажа на инвестициона опрема, ремонти, 
реконструкција и одржување на рударски машини и транспортни ленти во површински 
копови, термо и хидроенергетски постројки, црна и обоена металургија, цементна и хемиска 
индустрија).

Компанијата има реализирано бројни проекти во тешката индустрија (металургија, 
рафинерии, цементарници, термоцентрали), големи објекти (производни хали, спортски сали, 
стадиони), мостови и специјални конструкции (силоси, резевоари, оџаци, хидротехничка 
опрема и цевководи итн).

Мартин Велковски е Генерален директор и претседател на Управниот одбор на „Факом“ 
АД Скопје, со претходно долгогодишно искуство на работни позиции во менаџментот на 
компанијата.
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Запознајте ги членовите на нашиот Управен Одбор

АЛЕКСАНДАР ГЕЧЕВ, 
„ИГМ ТРЕЈД“ ДОО КАВАДАРЦИ

Од основањето како трговска компанија 
во 1994 година, „ИГМ-Трејд“ ДОО Кавадарци 
рапидно се развива како гринфилд 
инвестиција, станувајќи еден од најголемите 
производители на челични заварени цевки 
и профил во Југоисточна Европа и една 
од најголемите домашни компании во 
македонската економија. Компанијата денес 
има над 450 вработени, кои работат во 
просториите во Кавадарци на површина од 
500.000 м2 со производствени капацитети 
од 280.000 м2.

Производствените капацитети на „ИГМ-
Трејд“ ДОО Кавадарци компанијата имаат 
комбиниран годишен капацитет од 300.000 

тони годишно, а компанијата постојано инвестира во нова технологија и има производствен 
погон за челични конструкции и градежна компанија, кои се користат во изградбата на 
новите проекти на „ИГМ-Трејд“. Над 95% од производството на компанијата е наменето за 
извоз, на пазарите во ЕУ и ЦЕФТА земјите.

На крајот на 2015 година, „ИГМ-Трејд“ ДОО Кавадарци ги прошири своите активности 
надвор од Македонија со купувањето на „Алпос Металургија“, фабрика за заварени челични 
цевки и профили лоцирана во Сентјур, Словенија, со вредност на инвестицијата од 40 
милиони евра. Алпос Металургија“ го рестартираше производството во 2017 година, со 
капацитет од 100.000 тони годишно.

„ИГМ-Трејд“ ДОО Кавадарци работи на основањето на приватен индустриски парк во 
Неготино, на површина од 312.900 м2, во кој моментално во изградба се 20 нови индустриски 
објекти – хали достапни за странски и домашни компании за долгорочен наем и продажба со 
вкупен покриен простор од 135.300 м2.

М-р Александар Гечев е генерален менаџер на „ИГМ-Трејд“ ДОО Кавадарци и главен 
извршен директор на „Алпос Металургија“ ДОО Сентјур, Словенија, и е почесен конзул на 
Република Словенија во Република Северна Македонија.
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НИКОЛА ДЕРЕБАНОВ, 
„ПЕРМИНДЕКС“ ДООЕЛ ГРАДСКО

„Перминдекс“ ДООЕЛ Градско 
функционира како холдинг компанија, која 
обединува две компании за производство 
и промет на земјоделски производи 
„Вардар“ АД Градско и „Црвени Брегови“ АД 
Градско, компанијата за млечни производи 
„Млекара Галичник“, Винаријата „Стоби“ и 
центарот за пакување на свежо овошје и 
зеленчук „Јарден“.

Во рамките на компанијата 
функционираат неколку сектори, во кои 
на вкупна површина од 3.600 ха се одвива 
следното производство:

     сектор овоштарство – производство на вишни и праски;

    сектор лозарство - производство на трпезно грозје и грозје за вино;

     сектор оранжериско градинарство - производство на домати, пиперки, зелка;

    сектор полјоделство - производство на јачмен, пченица, пченка и зеленчук на отворено 
поле.

Винаријата „Стоби“ е основана во 2008 година исе простира на површина од 600 хектари, 
на идеална географска локација каде што се вкрстуваат две клими, медитеранската од 
југ и континенталната од север. Капацитетот на винарската визба е се 4,5 милиони литри 
висококвалитетно македонско вино годишно, распределено меѓу 4 категории – премиум, 
елит, класик и традиционални. Почнувајќи од одгледувањето и одржувањето на лозјата, 
преку дистрибуцијата на грозјето до винаријата, па сè до крајниот процес на производство 
и полнење, во винаријата „Стоби“ се применуваат најновите технолошки достигнувања во 
целокупниот процес и чекори на производство. Винаријата „Стоби“ континуирано добива 
интернационални признанија за квалитетот и вредноста на вината што ги произведува.

Никола Деребанов е генерален менаџер на холдинг компанијата „Перминдекс“ ДООЕЛ 
Градско од 2010 година и е член на органите на управување на компаниите кои се дел од 
холдинг компанијата.
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БОРЧЕ ИЛИОСКИ, 
„М6 ИНВЕСТМЕНТС“ ДОО СКОПЈЕ

„М6 Инвестментс“ е составен дел од 
Групацијата „М6“, кој обезбедува детални и 
длабински финансиски и деловни анализи 
и препораки во врска со потенцијални 
можности за инвестиција на Групацијата. 
Дел од активностите вклучуваат надзор на 
портфолиото со активата од Групацијата „М6“, 
што се состои од винарии во Македонија 
и Франција, дистрибутерски компании, 
недвижнини, хотели и неколку други 
инвестиции. Групацијата М6 вработува 
повеќе од 1000 луѓе.

ВВ „Тиквеш“ е основана 1885 година, 
а по преземањето од Групацијата „М6“ во 
винаријата се реализирани инвестиции 
за унапредување и модернизирање на 

производствените процеси во износ од 40 милиони евра. Во моментот, во ВВ „Тиквеш“ се 
произведуваат повеќе од 50 различни вина. ВВ „Тиквеш“ има сопствени лозови насади од 
1.000 хектари и контролирани лозови насади од 5.000 хектари, капацитет за винификација 
од 30 милиони литри и вински подрум од 1.500 м2. ВВ „Тиквеш“ годишно реализира извоз од 
15 милиони литри.

Во 2018 година беше завршена постапката за аквизиција на француската винарница „Châ-
teau de Gourdon“ во областа Côtes du Rhône во Франција, имотот кој се протега на 50 хектари, 
а најголемиот дел од лозјето е од сортите гренаш и сира.

Во 2019 година беше лансирана новата бренд-платформа „Tikveš Châteaux & Domaines“, 
која обединува мали винарии што се наоѓаат на специфични и уникатни микролокации во 
Северна Македонија и Франција - „Domaine Barovo“, „Domaine Bela Voda“, „Domanie Lepovo“ и 
„Château de Gourdon“.

Борче Илиоски е главен извршен директор на „М6 Инвестментс“ ДОО Скопје, главен 
извршен директор на – „Château de Gourdon во Франција и претседател на одборот на 
директори во „Охрид Турист“ АД Охрид.
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ИРЕНА ЈАКИМОВСКА,
„КОМФИ АНГЕЛ‟ ДОО - ПРИЛЕП

„Комфи Ангел‟ ДОО - Прилеп е 
македонско-британска компанија 
основана во август 2004 година во Прилеп. 
Специјализирана за производство на 
перници, јоргани, прекривки, заштитници 
за душеци, вреќи за спиење, постелнина во 
различни дезени и од различни материјали, 
компанијата има месечен капацитет на 
производство од околу 500.000 перници, 
150.000 јоргани, 150.000 заштитници за 
душеци, 150.000 прекривки. Работи на 
површина од 35.000 м2 со околу 760 
вработени. Нивниот британски партнер е 
компанијата „Comfy Quilts LTD“, основана во 
1973 година, еден од најголемите светски 

производители на јоргани, перници, како и монохроматски и печатени постелнини.

Како извозно ориентирана компанија присутна во над 30 земји, „Комфи Ангел‟ ДОО се 
обидува да оствари одржлив раст на продажбата од година во година. Директно (вклучувајќи 
ги брендовите Somnia, Somnia+, Sung и Rest_.ne) или индиректно снабдува светски познати 
синџири: „Carrefour“, „Action“, „Kaufland“, „Rewe“, „Aldi“, „Lidl“, „Netto“, „Metro“. Компанијата работи 
со основна цел да им обезбеди на клиентите прифатливи цени и навремени испораки преку 
целата година.

Од месец април 2020 година, „Комфи Ангел‟ ДОО – Прилеп, како одговор на тековните 
активности започна и со производство на заштитни медицински маски, за која цел беше 
реализирана инвестиција во две нови машини, кои се со капацитет на производство од по 
40 000 маски дневно.

Ирена Јакимовска е управител на „Комфи Ангел‟ ДОО – Прилеп од самото основање на 
компанијата.

Ирена Јакимовска е потпретседател на Советот на странски инвеститори при Комората, 
претседател на Регионалната комора со седиште во Прилеп при Стопанската комора на 
Македонија, член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија и член на 
Собранието на Стопанската комора на Македонија, за мандатниот период 2020-2025.



БИЗНИС ИНФО12 27 август 2020, Бр. 430

Запознајте ги членовите на нашиот Управен Одбор

ИРЕНА КИКЕРКОВА, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

Економскиот факултет на Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј“ Скопје е една од 
првите високообразовни институции во 
Македонија. Основан е на 14 ноември 1950 
година, како петти факултет во рамките на 
Скопскиот универзитет и денес е најголема 
образовна и истражувачка институција 
во Република Македонија од областа на 
економијата и бизнисот.

Д-р Ирена Кикеркова е редовен 
професор на Економскиот факултет, 
ангажирана како наставник на предметите 
меѓународна економија и надворешна 
трговија на прв циклус на студии; на втор 
циклус на студии на последипломските од 
економски развој и меѓународни финансии 

и на европски студии, како и на Докторските школа од областа на економските науки на 
Економскиот факултет-Скопје при УКИМ. Од посебен интерес за нејзината академска 
истражувачка работа се тековите на приватниот капитал во вид на СДИ во меѓународната 
економија, меѓународната трговска размена, процесите на регионално интегрирање во 
светот, мултилатералниот трговски систем и трговската либерализација во рамките на 
СТО. Од релевантните области во текот на својата академска карира, проф. д-р Кикеркова 
објавила три книги како автор, три книги како коавтор, три истражувачки монографии како 
коавтор, околу 80 истражувачки трудови самостојно и во коавторство, а била и уредник на 
две истражувачки монографии.

Во периодот 2008-2009 година го помогнала процесот на воспоставувањето на 
Регионалниот тренинг центар – Светска царинска организаија во соработка и партнерство со 
Царинската управа на РС Македонија и Светската царинска органзација од Брисел. Центарот 
е поставен и функционира како организациска единица на Економскиот факултет во Скопје, 
а во моментот проф. д-р Кикеркова е негов раководител.

Д-р Ирена Кикеркова е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија и 
член на Собранието на Стопанската комора на Македонија, за мандатниот период 2020-2025.
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ГЕРАСИМ КУЈУНЏИЕВ, 
„ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ“ ДОО КАВАДАРЦИ

„Еуроникел Индустри“ ДОО Кавадарци 
поседува и управува со фабрика за 
преработка на никелова руда во 
Кавадарци. Во фабриката се произведува 
висококвалитетен никел во форма на 
фероникел (гранули со висок квалитет 
и ниско ниво на јаглерод што содржат 
приближно 20% никел и 80% железо), за 
употреба во индустријата за производство 
на нерѓосувачки челик.

По истражувањата во 1950-тите 
и тестирањето на рудите во 1960-
тите, компанијата (тогаш позната како 
„ФЕНИ“) започнала да ги гради печките и 
придружна инфраструктура во 1970-тите. 
Првиот никел во форма на фероникел бил 

произведен во 1982 година, од локални руди и годишното производство изнесувало околу 
2.000 тони.

По рестартирањето на фабриката во 2018 година од страна на новиот инвеститор „ГСОЛ“, 
„Еуроникел Индустри“ иницираше програма за инвестирање, со цел надградба на фабриката 
и зголемување на производството. На крајот на 2019 година беа завршени активностите за 
ставање во работа на целосно обновената втора електро-печка, со вредност на инвестицијата 
од 15 милиони евра. Компанијата има капацитети за годишно производство на фероникел од 
минимум 23.000т, со што се вбројува во листата на најголемите светски производители на 
никел во форма на фероникел.

„Еуроникел Индустри“ вработува околу 1.000 луѓе и има ланец на снабдување кој опфаќа 
повеќе од 1.000 домашни и стотици меѓународни компании.

Герасим Кујунџиев е прв генерален директор на „Еуроникел Индустри“ ДОО Кавадарци 
од 2018 година, а има работно искуство на повеќе менаџерски позиции во фабриката за 
никел во Кавадарци во последните две децении.

Герасим Кујунџиев е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија и 
член на Собранието на Стопанската комора на Македонија, за мандатниот период 2020-2025.
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АНАТОЛ КУТРЕВСКИ, 
„ПЕКАБЕСКО“ АД СКОПЈЕ

„Пекабеско“ АД Скопје е реномирана 
компанија од месната индустрија, која 
постојано инвестира и гради стратегија на 
натамошен раст и се вбројува во листата 
на најголемите 100 извозни компании 
од земјата. Компанијата од мала фирма - 
дистрибутер на само еден бренд пред 4 
децении, прерасна во компанија која има 
сопствени 2 производни капацитети и 
логистичко-дистрибутивен центар, а брои 
повеќе од 480 вработени.

Најголемиот производствено-
логистички центар на „Пекабеско“ се наоѓа 
во Кадино, Илинден, изграден во 2012 
година, со површина од 19.700 м2, и има 
капацитет на производство од 1.050 тони 

месечно. Во 2018 година, компанијата го реактивираше и производствениот капацитет во 
општина Шуто Оризари, а производите од овој капацитет веќе се пласираат во нашата земја, 
како и на дел од пазарите во регионот под брендот на „Пекабеско“, „Тимко“.

Производите под брендот „Пекабеско“, покрај во Северна Македонија, можат да се најдат 
и на пазарите во Србија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Во 2019 година „Пекабеско“ 
доби и европски извозен број и посветено работи на проширување на дистрибутивната 
мрежа на пазарите во земјите-членки на ЕУ.

За да пристапи кон финализација на заокружувањето на процесот на производство 
од набавка на суровина до финален производ под еден кров „Пекабеско“ АД Скопје 
континуирано реализира инвестиции – во изминатите години „Пекабеско“ ја основаше 
лабораторијата за техничко испитување и анализа „Тимко Лаб“, која има за цел унапредување 
на безбедноста и квалитетот на производите и континуирана контрола на производните 
процеси, реализираше инвестиција за изградба и опремување на прочистителна станица, 
како и на сопствена фотоволтаична централа од 512 kWh.

М-р Анатол Кутревски е втор извршен директор на „Пекабеско“ АД Скопје повеќе од една 
деценија и активен член во формите на организирање на Комората.
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НИКОЛА ЉУШЕВ, 
„МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ“ АД СКОПЈЕ

Македонски Телеком е водечки 
национален телекомуникациски оператор, 
дел од Групацијата Дојче Телеком од 2001 
година. Компанијата обезбедува услуги за 
приватни и деловни корисници: говорни и 
податочни услуги преку мобилна и фиксна 
мрежа, интернет услуги, портфолио на 
конвергентни услуги, дигитална телевизија 
и напредни  Cloud и ИКТ решенија.

Како водечки технолошки лидер, 
Македонски Телеком е прва компанија 
во Европа и во Групацијата Дојче Телеком 
со мрежа целосна базирана на интернет 
протокол. Во 2013 година, компанијата 
прва на пазарот ја воведе и 4G мрежата. 
Со инвестициите во оптиката придонесоа 

повеќе од една третина од домаќинствата во Македонија да имаат можност да се поврзат на 
оптичката мрежа на Телеком и да ги користат бенефитите од оваа технологија.

Македонски Телеком во ноември 2019 година ја постави првата тестна 5G  мрежа во 
центарот на Скопје, со што обезбеди услови за тестирање на оваа нова технологија во реални 
услови.

Како главен извршен директор на Македонски Телеком АД Скопје, Дојче Телеком 
групацијата, г-дин Никола Љушев искуството и достигнувањата од своето работно портфолио 
несебично го применува за надградување на успешното работење на овој значаен 
телекомуникациски оператор.

 Господинот Никола Љушев е член на 
Управниот одбор на Стопанската комора 
на Македонија и член на Собранието на 
Стопанската комора на Македонија, за 
мандатниот период 2020 – 2025.
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ЗОРАН МАРТИНОВСКИ, Меѓународна финансиска 
корпорација - IFC, СВЕТСКА БАНКА

Меѓународната финансиска 
корпорација (IFC) е сестринска организација 
на Светска банка и членка на Групацијата 
на Светска банка која е најголемата 
институција за развој на светот, фокусирана 
на приватниот сектор во земјите во развој. 
Групацијата има поставено две цели што 
светот треба да ги постигне до 2030 година: 
да стави крај на екстремната сиромаштија 
и да промовира заеднички просперитет во 
секоја земја.

IFC ги користи своите производи и 
услуги - како и производи и услуги на други 
институции низ Групацијата на Светска банка 
- за создавање пазари што се однесуваат 
на најголемите развојни предизвици на 

нашето време. Ги применува своите финансиски ресурси, техничката експертиза, глобалното 
искуство и иновативното размислување за да им помогне на своите клиенти и партнери да 
ги надминат финансиските, оперативните и другите предизвици.

IFC е исто така водечки мобилизатор на трети лица за ресурси за проекти. Проектите и 
програмите на IFC се оценуваат од Независната група за проценка.

Како искусен професионалец за развојни финансии 
со разновиден меѓународен деловен историјат од 
повеќе од 25 години низ бројни индустриски сектори, 
м-р Зоран Мартиновски, професионално е ангажиран 
на функцијата Шеф на канцеларија на IFC за Северна 
Македонија и Црна Гора, а член е и на Македонија 2025.

М-р Зоран Мартиновски е член на Управниот 
одбор на Стопанската комора на Македонија и член на 
Собранието на Стопанската комора на Македонија за 
мандатниот период 2020- 2025.
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АНТОНИЈЕ МАРИНОСКИ, 
ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје

Групацијата Орка Холдинг АД Скопје 
веќе 30 години ги одржува темелите на 
успешната приказна поставени пред 3 
децении. Своето работење компанијата 
го регистрира во 1990 -та година 
започнувајќи со само 60-тина вработени 
и отворање на мал производствен погон. 
Согледувајќи ги можностите кои ги нуди 
тогашната инвестициска клима во земјата и 
искористувајќи го сиот нејзин потенцијал, 
компанијата започнува да ги бележи своите 
први најзначајни чекори.

Низ годините, во оваа групација и нејзиното работење е вложен сиот личен и професионален 
потенцијал на нејзиниот основач и неговиот тим на вработени. Непоколеблива посветеност 
во работењето, истрајноста и знаењето претставуваа неопходни елементи при остварување 
на стремежот за експанзија на компанијата.

Денес Орка Холдинг е еден од најголемите работодавачи во земјава. Активна во различни 
сектори, со диверзифицирано портфолио на инвестиции, со над 15 компании и повеќе од 
2500 вработени, групацијата им служи на своите клиенти и партнери со напредни технологии, 
највисок квалитетот на брендот и динамични човечки ресурси.Темелејќи го своето работење 
на принципите на ликвидност, сигурност, рентабилност, начелата за лојална конкуренција на 
пазарот, добрите деловни односи и најзначајните етички принципи, компанијата природно 
создава своја бизнис клима во која води грижа за своите вработени, клиенти и партнери.   

На овој начин, и преку постојани инвестиции, усовршување на работните процеси и 
заедничко, организирано дејствување, Орка Холдинг достигнува значителен бизнис раст 
и со своето работење создава вредности кои се значајни пред се за самата компанија и 
вработените во неа, бизнис партнерите, но се и од особено значење за заедницата во која 
што делува како и за целата економија во државата.

Главен извршен директор на Орка Холдинг АД Скопје е господинот Антоније Мариноски, 
кој поседува опсежно познавање на финансиските пазари и деловната средина во Републикава 
и во опкружувањето.Со своите стратешки размислувања придонесува за зацврстување на 
утврдената позиција на пазарот на Орка Холдинг АД Скопје.
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 ВИКТОР МИЗО, 
„КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА”

Германски „Костал“ e светски позната 
компанија за производство на електроника, 
мехатроника и софистицирани делови 
за автомобилската индустрија, а својата 
успешна приказна ја започнува во 
1912 година како семејна фирма. Со 
интернационализација на производството 
отпочнува во  седумдесеттите години од 
минатиот век отварајќи ја првата фабрика 
во Мексико, а во 1978 година започнува 
со производство на електроника за 
автомобили. Денес, компанијата е присутна 
на 5 континенти во 21 држава, а во 
Македонија го започна своето производство 
во 2016 година во индустриската зона Косел 
во Охрид, откако анализираше 5 различни 

земји во источна Европа во период од речиси 3 години.

Во моментов „Костал Македонија“ произведуваат делови за светски познати автомобилски 
компании: „BMW“, „Daimler“, „Porsche“, „Rolls Royce“  „Tesla“, „Аudi“, „Volkswagen“, „Seat“ и „Skoda“. 
Следејќи го светскиот тренд на  производство и побарувачка за електрични автомобили, 
фабриката на „Костал“ во Охрид  покрај софистицирани менувачи, прекинувачи и електронски 
контролори,  произведува и таканаречени “онборд чарџери” – брзи полначи за погон на струја. 
Целта на „Костал“е дел од компонентите – како металните, така и електрични и електронски 
делови кои се користат во “онборд чарџерите” да се купуваат од добавувачи во земјава.

Генерален директор на оваа странска компанија со технолошко напредно производство 
е г-дин Виктор Мизо, чија амбиција за позиционирање на нашата земја на економската карта 
на успешни приказни ја донесе токму и оваа инвестиција во Охрид. Неговото искуство и 
експертиза за економски развој како и водењето на организации за економски развој и 
слободни зони се само дел од неговaта експертиза.

Виктор Мизо е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија и член на 
Собранието на Стопанската комора на Македонија, за мандатниот период 2020 – 2025.
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 ЗОРАН МИЛКОВСКИ,
 „ГРАНИТ” АД СКОПЈЕ

Aкционерското Друштво „Гранит” e oснованo 
во 1952 година и приватизиранo во 1996 
година, првично формирано како компанија 
за конструкција на патишта за потребите на 
Социјалистичка Република Македониjа, согласно 
владината одлука на С.Р.Македонија бр.1235/52 
на 24 ноември, 1952 година. Во следните 
57 години, „Гранит” се трансформираше од 
државна компанија во Акционерско Друштво 
преку приватизацијата во 1996, со што подоцна 
стана најголемото македонско претпријатие за 
изградба.

За време на југословенската ера, „Гранит”  ги 
развиваше своите капацитети и стана компанија 
способна за извршување на покомплекси 

проекти. Откако Македонскиот пазар не можеше да го задоволи целосниот капацитет, 
„Гранит” се прошири и почна да учествува на меѓународни проекти.

Денес, „Гранит” се стреми да одржи баланс помеѓу работата на домашниот и странскиот 
пазар, со цел да ја одржи својата лидерска позиција во областа на градежништвото.„Гранит” 
ќе продолжи да биде посветен на развојот на инфраструктурата во Македонија, како и да 
собира знаење од работата на странските пазари.

Луѓето кои стојат позади името на „Гранит” денес, имаат една заедничка желба – да го 
зачуваат тоа што било формирано до овој момент, така што „Гранит” може да зачекори во 
иднината со уште поголема сила, како што и самото име наведува.

Генерален директор на „Гранит” АД Скопје е м-р Зоран Милковски коj својот професионален 
ангажман го почнува во оваа компанија,  надградувајќи  го своето работно искуство на проекти 
на интернационалните пазари,  притоа менаџирајќи со клучни добавувачи и подизведувачи 
во сите фази на изведба на инфраструктурните услуги.

М-р Зоран Милковски е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија 
и член на Собранието на Стопанската комора на Македонија, за мандатниот период 2020-
2025.
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ИЛЕ НИКОЛОВ, 
„АКТИВА” - ДОО Штип

Основана 1999 година, Актива ДОО Штип 
е компанија со разновидно производство. 
Започнувајќи со мини технологија и неколку 
вработени, во текот на своето интензивно 
работење, прилагодувајќи се на современите 
динамични текови за постигнување на 
понатамошен развој и потребите на пазарот, 
остварува силен подем и прераснува 
во врвен производствен капацитет во 
металната индустрија, вклучувајќи ги сите 
елементи на занаетско-завршни работи, 
како и производство на дел од потребната 
процесна технолошка опрема. 

Актива ДOO Штип  e препознатлива 
компанија по производството и монтажата 
на секаков вид челични конструкции; 

покривачки, фасадерски и лимарски работи со панелни системи, профилирани или 
пластифицирани лимови; инсталации за греење, ладење и климатизација; електрични 
инсталации и автоматизација, како и производство на процесна технолошка опрема за 
индустријата. Во својот производен програм Актива го има и целокупниот асортиман 
на метални носачи на кабли и додатни спојни елементи за потребите при изведба на 
електрични инсталации. Актива, како компанија е насочена и кон константно и континуирано 
подобрување и усовршување на квалитетот на производството во целина, пред се со 
набавката на квалитетни суровини и уште повеќе преку конзистентно инсталирање на 
најсовремена опрема и следење на светските трендови во оваа област, што за компанијата 
резултира во огромна придобивка, односно располага со завиден производствен капацитет, 
широк дијапазон на машински парк, сопствени авто-кранови и сопствен возен парк.

Генералниот менаџер Иле Николов е дипломиран градежен инженер зад кого стои 
долгогодишно работно искуство во струката, кој непрекинато вложува во одржувањето на 
позицијата на АКТИВА ДОО Штип како лидер на пазарот.

Иле Николов е е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија и член 
на Собранието на Стопанската комора на Македонија, за мандатниот период 2020 – 2025.
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АНГЕЛКА ПЕЕВА ЛАУРЕНЧИЌ, 
ImagePR

Првата независна специјализирана агенција 
за односи со јавност во Македонија ImagePR 
е основана во 2002 година, како дополнување 
на  неопходниот сегмент на професионални 
комуникации во земјава, кој во моментот на 
нејзиното основање недостасуваше во областа 
на комуникациите. Основачите своето дотогашно 
искуство и стекнатата репутација од работата 
во областа на маркетингот, новинарството и 
други сродни области  ги ставија во функција на 
развојот на една нова професија и ја формираа 
ImagePR. За да се постигне посакуваното ниво 
на управување со вкупните комуникации, во 
своето работење го практикуваат моделот на 
интегрирани комуникации, кои освен стратешки 

и ефективни односи со јавноста, во себе ги инкорпорираат и маркетиншките комуникации.
Денес, тимот на ImagePR, преку високо ниво на професионализам и етички пристап, предлага 
решенија, поставува и реализира комуникациски платформи на долг рок, за кои најмногу 
можат да зборуваат нивните клиенти, без оглед колку во моментот кога се зададени, изгледаат 
комплицирани и невозможни. За ImagePR, бројот на клиенти не е мерило за успешност, 
напротив, бројот на успешни долгорочни приказни е нивниот главен адут. Затоа, во својата 
деловна стратегија инсистираат на партнерство, наместо однос клиент – агенција. 

ImagePR, работејќи на проекти на респектабилни меѓународни организации, како и 
домашни институции, министерства и агенции, стекна големо искуство во креирање и 
поддршка во реализацијата на комуникациски стратегии и планови за информирањето на 
јавноста за придобивките од некои од најзначајните реформи во земјата.

Како тим, работат и на проекти што имаат пошироко општествено значење, а во чија 
реализација неретко го вложуваат сопственото време, енергија и материјални средства,  
препознатливи се по проектите на Движењето за поддршка на креативнoста – „Иво Лауренчиќ“ 
каде што преку волонтерскиот труд од членовите и средствата донирани од ImagePR, секоја 
година се доделува наградата за млади креативци „Браво сине!“
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САШКО САМАРЏИОСКИ,
 “ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА” А.Д ПРИЛЕП

Прилепска Пиварница е основана 1924 
година, во период кој се карактеризира 
со мануелно производство, кое расте 
од година во година и на почетокот на 
Втората светска војна достигнува 8.000 
хектолитри пиво годишно. Со почеток на 
Втората светска војна, се продлабочуваат 
финансиските тешкотии во кои запаѓа 
пиварницата и таа престанува да работи. 
Повторното активирање на погоните се 
случува во 1952 година за наредната, 1953 
година, да се инсталира и парен котел 
за варење на пивото. Со таа технологија 
и 40 вработени во пиварницата, во 1966 
година производството скокна на 42.000 
хектолитри пиво годишно. Во тој период 

најголемото производство било на црно и на светло пиво, “Крали Марко”, кое ферментирало 
во дрвени буриња, а се пакувало во стаклени шишиња.

Поголема инвестиција во пиварницата била преземена во 1972 година кога производството 
се зголемило на 86.000 хектолитри пиво. Со преземањето на раководството од страна на млади 
високообразовани кадри, во 1975 година, почнал и брзиот раст на „Прилепска Пиварница“ 
и во наредните 3 години производството скокнало на 250.000 хектолитри пиво годишно. 
„Прилепска Пиварница“ во 1980 година добива и лиценца за производство на светските 
брендови Пепси и Миринда (Pepsi и Mirinda) за да во 1991 година, добие и признание за 
најголема продажба на Пепси, во апсолутен волумен, во регионот на поранешна Југославија 
и во Албанија.

Во 2000 година го лансира пивото „Златен Даб“, кое се карактеризира со висок и одличен 
вкус. Својот асортиман го проширува во 2002 година со добивање лиценца за производство 
на овошни сокови – нектари Пригат.

 Сашко Самарџиоски е член на Управниот Одбор на Стопанската комора на Македонија 
во мандатниот период 2020 – 2025 година.
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ПЕТАР СПАСЕСКИ, 
„АСП-ПАК“ ДООЕЛ - Охрид

„АСП-ПАК“ ДООЕЛ - Охрид, основана 
2000 година, е компанија која се занимава 
со производство и трговија на големо и 
мало на плетени производи за пакување на 
овошје и зеленчук и производство на мрежи 
за земјоделството, градежништвото, како и 
декоративни мрежи. 

„АСП-ПАК“ е претпријатие со седиште во 
Охрид и е меѓу десетте најголеми капацитети 
во индустријата за плетени пакувања во светот. 
Компанијата има 250 вработени и своите приходи 
до 95% ги генерира од извоз. Во изминатите 20 
години „АСП-ПАК“ секоја година се наоѓа во 200-
те најуспешни фирми во Македонија и во 100-те 
најголеми извозници.

„АСП-ПАК“ е водечки производител на плетени мрежи со најразлични апликации. 
Нивниот асортиман на мрежи вклучува мрежи за заштита на овоштарници и градежни места, 
мрежи за сенка, анти-мостри и анти-градби мрежи, како и многу украсни мрежи.

Главен фокус на компанијата е градење силни и долгорочни односи со нивните партнери 
и клиенти кои опфаќаат трајно присуство на светските пазари. Во своите долгорочни планови 
секогаш ги имаат предвид акцентот и напорите за квалитетот и вистинитоста на нивните 
производи, како и обезбедување на висок квалитет и услуги за нивните клиенти. 

Основач и сопственик на „АСП-ПАК“ ДООЕЛ - Охрид е Петар Спасески, со долгогодишно 
искуство во извоз и продажба на меѓународните пазари, искусен бизнисмен кој презема 
сигурни деловни активности засновани на претходни стручни анализи на пазарот, постојано 
насочен кон зголемување и подобрување на квалитетот на продажбата и иницирајќи нови 
активности за продажба.

Петар Спасески е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија во 
мандатниот период 2020 – 2025 година.
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ГЛИГОР ЦВЕТАНОВ, 
„МАКПРОГРЕС“ ДОО - ВИНИЦА 

„Макпрогрес“ ДОО - Виница е успешна 
интернационална компанија, лоцирана 
во источниот дел на Македонија. Од мал 
семеен бизнис основан во 1990 година, 
„Макпрогрес“ прерасна во еден од 
водечките производители на кондиторски 
производи во Југоисточна Европа, со извоз 
во повеќе од 55 земји во светот. 

„Макпрогрес“ е една од најголемите 
прехранбени компании на Балканот со над 
750 вработени.

             Примарната дејност на компанијата 
е производство на кондиторски производи, 
како и преработка, обработка и доработка 
на земјоделски зрнести култури. Од 
неодамна компанијата влезе и во сегментот 

на здрава храна. Дел од дејностите со кои се занимава се и малопродажба, угостителство 
и производство на амбалажа. Целосното производство е во согласност со HACCP, HA-
LAL и со ISO9001:2008 QMS стандардите. Сите суровини и финални производи редовно се 
контролираат во овластени лаборатории за контрола на квалитет.  

Со континуирани инвестиции компанијата детерминирано го проширува својот 
производствен капацитет со цел секојдневно задоволување на потребите на потрошувачите. 
Производите се меѓународно познати како високо квалитетни со цени достапни за секого.

     „Макпрогрес“ е индустриска групација со силна општествена одговорност. Со цел 
придонесување кон одржливоста на општествениот развој, компанијата има активна 
соработка со локалната заедница, вработените и општеството во целина за овозможување 
на што поквалитетен живот за сите.  

     Глигор Цветанов е генерален извршен директор на „Макпрогрес“, а својата професионална 
работа ја има започнато уште на 20-годишна возраст во семејната компанија „Макпрогрес“ 
ДОО – Виница, во која ги поминува скоро сите работни позиции, постојано професионално 
надградувајќи се и имплементирајќи креативни идеи во работата на компанијата. 



БИЗНИС ИНФО 2527 август 2020, Бр. 430

Запознајте ги членовите на нашиот Управен Одбор

Д-Р ДРАГАНА ЧИФЛИГАНЕЦ, 
„АДОРА ИНЖЕНЕРИНГ“ - Скопје

„Адора инженеринг“ започнува со работа 
во 2002 година, кога пазарната економија 
отвори нови бизнис-можности. Поаѓајќи од 
природниот градителски ген, семејството 
Чифлиганец започна да работи и се фокусира 
на високата градба. Компанијата која веќе  18 
години постои во градителскиот сектор, растеше 
со слоганот „Само делата се вистина”. Денес, 
„Адора инженеринг“ се етаблира во една од 
најбрзорастечките и најуспешни компании во 
Македонија, предводник во имплементацијата 
на иновации, интернационални стандарди и 
современи трендови за квалитетно домување. 
„Адора инженеринг“ работејќи креативно и 
посветено за само 18 години прерасна во 

вистински бренд во градежниот сектор – висока градба, во државата, на Балканот, Европа и 
во светот. „Адора инженеринг“ предводена од искусниот, едуциран и потврден менаџер проф. 
д-р Ванчо Чифлиганец и неговиот тим, продолжи со нови идеи и реализации, проширувајќи 
го семејниот бизнис и во други сектори.

Визијата на „Адора инженеринг“ е преку постојано унапредување на услугите во високата 
градба и градежништвото, со следење и примена на иновациите во урбаната архитектура и 
домувањето на глобално ниво, пазарот на недвижности да се збогати со повисок квалитет, 
со модерен стил, уникатен дизајн и комплетен комфор во домувањето. Интенција на оваа 
компанија е купувачите на недвижности да добијат трајна вредност со новиот дом и деловен 
објект за повеќе идни генерации, што најдобро ќе ја чува и надгради нивната инвестиција и 
капитал и да дадат придонес во изградбата на повисока култура на домување во овој дел од 
светот.

Драгана Чифлиганец е член на Управниот одбор на Стопанската комора на Македонија и 
член на Собранието на Стопанската комора на Македонија во мандатниот период 2020-2025 
година.
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ОЛЕГ ТЕЛНОЈ, 
РУДНИК „САСА“ ДООЕЛ - Македонска Каменица

Рудникот за олово и цинк „САСА“ е 
најголемиот подземен рудник во Северна 
Македонија, во кој се врши експлоатација 
на руда започнувајќи од 1966 година. 
Од ноември 2017 година, „Саса“ е дел од 
„Централ Азија Металс“, искусна рударска 
компанија која котира на AIM-пазарот на 
лондонската берза (AIM: CAML). 

Околу 800.000 тони руда се вади секоја 
година од ревирот „Свиња Река“ во Рудникот 
„Саса“. Ископувањето и транспортот на руда 
на површината, вклучително и транспортот 
на персоналот во рудничките јами, се 
врши со најсовремени машини и опрема 
од светски реномирани производители. 
Во современата постројка за подготовка 

на минерални суровини просечно се произведуваат околу 30.000 тони олово, околу 23.000 
тони цинк во одделни метални концентрати годишно, а се извезува во држави-членки на ЕУ.

Во „Саса“ се вработени 700 лица, кои имаат високо ниво на знаење, вештини и 
професионално искуство и го обезбедуваат целиот процес на производство во рударскиот 
комплекс според најдобрите индустриски практики. Компанијата дополнително ги задржува 
консултантските услуги на многу експерти и специјалисти за разни потреби на рудникот - 
научно и стручно истражување, транспорт, логистика, со што „Саса“ е еден од најголемите 
работодавци во овој дел од земјата. 

Олег Телној е генерален директор на Рудникот „САСА“,   квалификуван инженер и искусен 
професионалец за финансиско и деловно управување во рударството, кој повеќе од 10 години 
извршувал одговорни задачи и функции во деловните операции на „Централ Азија Металс“. Тој 
на раководната позиција во „САСА“ доаѓа од местото генерален директор на операцијата за 
експлоатација на бакар „Кунрад“ во Казахстан, каде што под негово раководство се постигнати 
одлични резултати. Веднаш по стапувањето на функцијата, продолжи да ги остварува сите 
поставени развојни цели на компанијата, како и со натамошна реализација  на општествено 
одговорни проекти важни за просперитетот на локалната заедница и земјата во целина.
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ЗА БОНИТЕТ

Нарачајте

за унапредување
и заштита

на Вашиот бизнис!
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Центар за едукација и 
развој на човечки ресурси
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Целта на семинарот е да се разработат темите кои се однесуваат на организација и реализација 
на работењето во писарница. Начинот на управувување, чување, селекција, складирање и 
поништување на документи.

Програма на семинарот:
- Закон за архивски материјал;
- Помошна евиденција во канцелариското работење;
- План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (општ дел);
- План и листа на архивски знаци со рокови на чување на документи (посебен дел);
- Прегледување и распоредување на документи и записи;
- Составување комисија за избор и ништење на документи;
- Распоредување документи по интерни доставни книги;
- Разведување и класифицирање документи по организациони единици;
- Одлагање решени документи во архива;
- Евидентирање на архивскиот материјал;
- Заштита, обезбедување и користење на архивскиот и документираниот материјал во  

соодветен простор и стандардна опрема;
- Сопствена евиденција во процес на архивирање;
- Воспоставување на ефикасен систем за управување со документи;
- Правилна класификација и рокови на чување на документација;
- Организација и надзор на документиран систем;
- Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал 

во канцелариското и архивското работење
- Уредба за канцелариско и архивско работење;
- Правилник за кадровски, технички и просторни услови за работа на документарните центри;
- Упатството за начинот на одбележување на документите со подолги рокови на користење.

Предавач:
-м-р Валентина Тодоровска, магистер по економски науки, специјалност финансиски 

менаџмент, управител на „Акаунтинг Солушнс“ со 25-годишно искуство во областа на архивското 
работење.

Заинтересираните за учество на овој семинар можат да се пријават најдоцна до  7.09.2020 
година.

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА, 
НА РАБОТЕЊЕТО ВО ПИСАРНИЦАТА, 
УПРАВУВАЊЕ СО СПИСИТЕ И АКТИТЕ 
ВО СОГЛАСНОСТ СО ПОТРЕБИТЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Семинар 10.09.2020
сала 4, на 5 кат

10.9.2020 (четврток)
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КОНФЕРЕНЦИЈА И МЕЃУНАРОДНИ 
ДЕЛОВНИ СРЕДБИ - ЕЕН

16-18 септември 2020 
година

Сараево, Босна и 
Херцеговина

Стопанската комора на Македонија во соработка со Меѓународниот институт за одржливи 
технологии на Југоисточна Европа (SEEIST) и Универзитетот во Сараево, преку ЕЕН–Европската 
мрежа на претприемачи, ве поканува да учествувате на Конференција на тема: „SEEIIST meets In-
dustry“ (Меѓународниот институт за одржливи технологии на Југоисточна Европа се среќава со 
стопанството), што ќе се одржи од 16-18 септември 2020 година во Сараево, Босна и Херцеговина.

Учесниците на Конференцијата ќе имаат единствена можност подетално да се информираат за 
иницијативата на Меѓународниот институт за изградба на Факултет за хадронска терапија на тумори 
и биомедицински истражувања, заснован на најнов дизајн на акцелератори на честички развиен во 
соработка со европските истражувачки центри CERN и GSI-FAIR.

Целта на Конференцијата е учесниците од научно-истражувачките институции SEEIST, CERN 
и GSI-FAIR да се запознаат со претставници од компаниите од земјите од Југоисточна Европа со 
потенцијална можност за нивно вклучување во изведбата на проектот.

За време на Конференцијата ќе се дискутира за соработката на SEEIST со стопанството, со 
посебен осврт на следните аспекти:

- учество на компании во дизајнирање и изградба на објектот;
- учество на компании во водење и одржување на објектот;
- трансфер на знаење и технологии од центарот во компаниите;
- обука на лица поврзана со индустриски објекти и болници.
 
Во рамки на настанот се планирани и деловни средби, дополнително ќе биде објавено кој ден 

ќе се одржат .
За реализација на проектот предвидено е да бидат опфатени следните сектори и области:
- градежништво;
- машинско инженерство;
- електро инженерство;
- специјална машинска конструкција;
- системи на контрола;
- технологија на сензори;
- вакуум и криогеника;
- медицинска технологија;
- инструментална анализа;
- заштита од зрачење;
- добавувачи на материјали;
- системи на контрола;
- телекомуникации.
Програмата и дополнителни информации за настанот се достапни на следната веб-страна: 

https://indico.cern.ch/event/839930/.
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топанската комора на Македонија, на 16 септември 2020 година, организира 
еднодневна „онлајн“ работилница на тема: „Наплата на побарувања помеѓу деловните 
субјекти, раскинување или измена на договорите со осврт на променети околности“.

„Онлајн“ работилницата има за цел да ги анализира темите кои придонесуваат кон 
поголема правна и економска сигурност во бизнисот на деловните субјекти и да обезбеди 
одговор на дел од најделикатните прашања на слушателите во изминатиот период во поглед 
на постоечките деловни релации и склучени договори.

Пред сé, ќе се дискутира по однос на методите на заштита кои можат да се применат 
при соочување со предизвикот на задоцнета наплата на побарувањата помеѓу правните 
субјекти, кои се најдобрите и најсигурните начини за наплата на таквите побарувања, и како 
да се гради деловна практика на навремено исполнување на паричните обврски, како во 
домашниот, така и во надворешниот промет со странски субјекти.

Поврзано со претходното, ќе се разгледаат правните последици од ненавременото 
исполнување на обрските, при што ќе се објаснат значењата и практичната примена на 
казнената и договорна камата, договорната казна и надоместувањето на штета, со особен 
акцент на разликите помеѓу овие институти.

Конечно, работилницата ќе ги опфати законските основи за раскинување и/или измена 
на договорите, и тоа поради неисполнување, неможност за исполнување, и особено, поради 
променети околности како исклучително актуелно прашање.

Работилницата ќе се одржи „онлајн“, ќе има интерактивен пристап и ќе понуди практични 
одговори на прашањата на слушателите.

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ПОМЕЃУ 
ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ, РАСКИНУВАЊЕ ИЛИ 

ИЗМЕНА НА ДОГОВОРИТЕ СО ОСВРТ НА 
ПРОМЕНЕТИ ОКОЛНОСТИ 

Работилница 
16.09.2020 (среда)

Online Webex
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ИТ-КАТАСТРОФИ И КОНТИНУИТЕТ 
ВО РАБОТЕЊЕТО - Дефинирање, 

тестирање и опоравување -

Семинар 
22.09.2020 - 23.09.2020

Online Webex

Застојот во работењето е непожелно решение независно од причината за неговото пoјавување. 
Подготвеноста на компанијата да реагира соодветно, брзо и ефикасно, по претходно утврден план 
и во што е можно пократок рок, покрај било каква непредвидена ситуација, укажува на нивото 
на одговорност, професионализам и безбедност на компанијата, а влијае и на понатамошниот 
континуитет во работењето со клиентите, но и интерно во самата компанија.

За таа цел, Стопанската комора на Македонија на 22 и 23 септември 2020 година организира 
дводневен „онлајн“-семинар на тема: „ИТ-КАТАСТРОФИ И КОНТИНУИТЕТ ВО РАБОТЕЊЕТО“.

Дводневниот „онлајн“-семинар ќе овозможи да стекнете основни и напредни знаења и вештини 
за управување со континуитетот во работењето и опоравување од ИТ-катастрофите. Учесниците ќе 
можат постепено да се запознаат со креирањето на планови, тестирање, одговорности и ризици 
кои може да доведат до отежнато функционирање  или до целосно прекинување на работењето, 
како и ИТ-катастрофи кои може да доведат до прекин на работата на примарниот дата центар и 
губење на податоци и важни информации.

Некои од прашањата на кои ќе се дадат одговор се како да се спроведе анализа на влијанието 
на работењето (BIA), како да се креираат планови за DR и BC, како навремено да се предупреди за 
негативните последици од катастрофите, како да се спроведат редовни DRP и BCP тестирања и на 
што треба да се обрне внимание како не би се довеле во ситуација тестирањата да се насочат во 
погрешен правец. За време на дводневниот „онлајн“-семинар ќе се направи анализа на позитивните, 
но и негативните искуства на големите компании во однос на тестирање и опоравување од 
катастрофи. Семинарот е наменет за менаџментот на компанијата, раководители и вработени во 
службата за управување со континуитетот во работењето, ИТ служба и служба за безбедност на 
информационите системи, одговорни лица за заштита на деловните информации и управување 
со оперативни ризици, интерни и екстерни ревизори, како и вработени во деловните сектори и 
компании кои сакаат да го зголемат нивото на контрола над своите процеси во кризни ситуации и 
да продолжат со работење и по катастрофата, како и сите оние кои имаат потреба да заштитат и да 
зачуваат информации поврзани со клиентите и работењето поради висок степен на одговорност, 
регулаторни барања и ризици од секојдневното работење.

Целта на семинарот е учесниците да се стекнат со основно и напредно знаење од областа на 
анализа на влијанието на работењето (BIA) и креирање и тестирање на DR и BC планови. Целта на 
дводневниот „онлајн“-семинар е преку реални примери да го зголемите знаењето за ИТ катастрофите 
кои може да доведат до ситуации од среден и висок ризик во компанијата.

 м-р Елизабета Андриевска-Ефтимова

Telefon ++ 389 2 3244074 

Факс: ++ 389 2 3244088

Е-адреса: beti@mchamber.mk

Контакт центар: (02) 15015

Михајло Донев

Телефон: ++ 389 2 3244056

Факс: ++ 389 2 3244088

Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk

Контакт центар: (02) 15015
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Во услови на сè понагласена животна и деловна динамика и недостаток на време за 
реализација на сите зацртани цели или желби и потреби, ефикасноста на оние субјекти чиј 
доминантен продажен модел е со користење на телефон, секако добива на значење.

Под тој временски притисок, на клиентите им е полесно да го одбијат или да го прекинат 
телефонскиот повик, оставајќи го телефонскиот комерцијалист со ограничена можност да 
воспостави кредибилитет и да успее да го информира нестрпливиот клиент за користа со 
која може да се стекне. 

Телефонската продажба има свои одлики кои ја прават различна и специфична во однос 
на класичната продажба. Секој оној кој (ќе) се занимава со оваа професија има потреба во 
детали да се запознае со тие специфики и да завладее со критично ниво на техники со кои ќе 
го подигне својот учинок.

За таа цел Стопанската комора на Македонија, на 24 септември 2020 година, организира 
„онлајн“ обука на тема: „ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА - TELESALES“. 

Предавач: 
Митко Керамитчиев е деловен консултант и тренер за бројни деловни вештини со 

потесна специјализација во продажба, услуга и дистрибуција. 

Последен рок за пријавување за обуката: 22.09.2020 година.

Анита Митревска
Телефон: ++ 389 2 3244057
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: anita@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

Михајло Донев
Телефон: ++ 389 2 3244056
Факс: ++ 389 2 3244088
Е-адреса: Mihajlo@mchamber.mk
Контакт центар: (02) 15015

ТЕЛЕФОНСКА ПРОДАЖБА - TELESALES
Семинар 24.09.2020

Online Webex
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Меѓународен „онлајн“ 
индустриски саем „ТеМЕкс“

Саем 
14.10.2020 - 14.01.2021

Online

Стопанската комора на Македонија во соработка со Белоруската стопанско-
индустриска комора, ве покануваат да земете учество на овогодинешниот Меѓународен 
„онлајн“ индустриски саем „ТеМЕкс“, којшто ќе се одржува во периодот од  14.10.2020 до 
14.01.2021 година.

Саемот претставува интерактивна платформа составена од виртуелни штандови 
на компании  од разни земји ширум светот. Секој штанд содржи виртуелни примероци на 
производи, услуги, презентации, комерцијални понуди од компаниите. На посетителите на 
штандовите ќе им биде овозможена комуникација со претставник од компанијата преку 
електронската платформа за допишување.

Настанот има за цел на едно место да им овозможи претставување на компании од 
областа на: земјоделска и комунална механизација;     механизација и технологија за обработка 
на метал; заварување и леарско производство; опрема за рударство и хемиска индустрија; 
пумпи; радио-инженерство; технологии за адитиви; суровини и репроматеријали; vнапредни 
ИТ-технологии и дигитализација; информатички решенија и услуги; 3Д-моделирање и 
проширена виртуелна реалност; финансирање на индустриски проекти; издавање концесии, 
лизинг, осигурување од ризици (факторинг).

Поради ситуацијата предизвикана од пандемијата поради КОВИД-19, овогодинешните 
семинари, конференции и форуми, како и сесиите за вмрежување за време на виртуелниот 
саем ќе бидат организирани виртуелно, што дополнително ќе го зголеми учеството на 
претставници од владини агенции и компании ширум светот.

Повеќе информации за овогодинешниот Меѓународен „онлајн“ индустриски саем 
„ТеМЕкс“ (услови за учество, регистрација, агенда) можете да најдете во приложената 
брошура (TeMEx EN.pdf ) или на официјалната веб-страна на организаторот на настанот, 
на следниот линк: https://www.belinterexpo.by/en/exhibition/international-industrial-online-
trade-show/#pavilions.
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Стопанската комора на Македонија во соработка со Словачката агенција за инвестиции и 
трговски  развој - SARIO, Ве покануваат на Саемот за директни бизнис средби „Братислава 2020“, 
којшто ќе се одржи на 21 октомври 2020 година.

Саемот за директни бизнис средби во организација на Словачката агенција за инвестиции и 
трговски развој под покровителство на Министерството за економија на Република Словачка, веќе 
четиринаесет години по ред претставува мост за поврзување на словачки и странски компании. 
Овој настан на компаниите им нуди единствена можност за еден ден и на едно место да ги претстават 
своите најнови технолошки достигнувања и иновации, да разменат информации и да стапат во 
комуникација со нови потенцијални бизнис партнери од Словачка и од странство.

Саемот за директни бизнис средби е најголемиот деловен настан кој го организира Словачката 
агенција за инвестиции и трговски развој на годишно ниво и им нуди единствена можност и на 
малите и средни претпријатија да најдат потенцијални бизнис партнери во странство и да влезат 
на глобалниот пазар.

Овој меѓународен настан е наменет за:
-  реализирање билатерални разговори;
-  презентации на потенцијални партнери и нивните производни капацитети;
-  создавање можности за заеднички вложувања  со странски партнери;
-  следење на панел дискусии;
- полесно пронаоѓање партнери за соработка во клучните полиња на автомобилската 

индустрија и е-мобилноста, инженерството, енергетиката, електрониката, информатичката и 
комуникациската технологија, управување со вода и отпад, логистиката, иновациите и технологиите 
поврзани со овие дејности.

Повеќе информации (агенда, услови за учество, регистрација) во врска овогодинешниот 
Саем за директни бизнис средби „Братислава 2020“ можете да најдете на https://5eb3dc3b65d37.
site123.me/. Сите заинтерсирани компании своето учество можат да го пријават најдоцна до 4 
октомври 2020 година (недела), со пополнување на пријавниот лист директно на веб-страната на 
организаторот, на следниот линк: https://matchmakingfairbratislava2020.sario.sk/registration/1 . 

Контакт: Сања Николова
++ 389 2 3244091, M. 070 390 009
sanja@mchamber.mk

Саем за директни бизнис 
средби „Братислава 2020“ 

Саем 21.10.2020

Online
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УЧЕСТВО НА „ВИРТУЕЛЕН“- БРОКЕРСКИ 
НАСТАН И БИЛАТЕРАЛНИ СРЕДБИ НА ТЕМА: „ 
БЕ@СММ2020-ВМРЕЖУВАЊЕ ВО ПАМЕТНАТА 

ПРЕРАБОТУВАЧКА ДЕЈНОСТ 2020“

Online Бизнис средби 

18.11.2020 - 20.11.2020

( “ Smart Manufacturing Matchmaking “ ), 18-20.11.2020 година
https://smm2020.b2match.io

Стопанската комора на Македонија во рамки на ЕЕН–Европската мрежа на претприемачи од 
Италија, и во соработка со СПИН организацијата за поддршка на бизнис иновации од регионите 
Базилика и Калабрија, Италија, Ве поканува да земете учество на претстојниот „виртуелен“- брокерски 
настан и билатерални средби на тема: БЕ@СММ2020-Вмрежување во паметната преработувачка 
дејност 2020 (Smart Manufacturing Matchmaking).

Компаниите се соочуваат со нови предизвици, земајќи ги предвид предностите и можностите 
што ги нуди четвртата индустриската револуција. Поради тоа од голема важност е да се биде во тек 
со најновите современи и напредни технологии, побарувачка од институции, нови апликации од 
мали и средни претпријатија, како и технички предизвици со кои се соочуваат големите компании.

Виртуелниот настан претставува одлична можност на едно место да се сретнат менаџери 
на компании, научници, истражувачи коишто работат во областа на Паметното производство и 
индустријата 4.0. којашто ги револуционизира и ревитализира сите индустриски операции.

Учеството на настанот е бесплатно. Со пријавување на „онлајн“-платформата, ќе имате можност 
подетално да се запознаете со профилите на останатите учесници, по што сами ќе можете да ја 
креирате својата агенда и да ги договорите билатералните состаноци.

Настанот е дел од Виртуелното издание „Вмрежување во паметната преработувачка дејност 
2020 (Smart Manufacturing Matchmaking), што покрај БЕ@СММ2020, вклучува и интегриран сет на 
вебинари. Сите ажурирања за виртуелно издание SMM2020 може да се следат на веб-страната: 
https://www.smm2020.eu/ или преку Телеграм: https://t.me/spin_srl_smm2020/

Виртуелниот настан ќе се одржи во периодот од 18-20 ноември 2020 година. Рокот за 
пријавување е најдоцна до 17 ноември 2020 година (вторник), на следниот линк: https://smm2020.
b2match.io/signup .

Напомена: За учество на настанот потребно е да имате: ажуриран веб пребарувач, микрофон 
и веб-камера.

Подетални информации во врска со настанот можете да најдете на нивната официјална веб-
страна: https://smm2020.b2match.io/ .

ЕЕН мрежата на Италија ви нуди поддршка пред, за време и по настанот, на пр. со тоа што ќе ви 
помогне да формирате информативен профил за соработка, следење со секоја од компаниите, итн.

Контакт: Ирена Мојсовска
 ++ 389 2 3244009
 irena.mojsovska@mchamber.mk
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Ваш деловен соработник 
во светот на бизнисот

Посетете не’ на веб-порталот:
www.mchamber.mk

Ве очекуваме!

СТОПАНСКА  КОМОРА 
НА  МАКЕДОНИЈА

Уреднички одбор

Митко Митевски
тел: : (02) 3244015,  mite@mchamber.mk

Станка Дамјановска
тел: : (02) 3244016,  stanka@mchamber.mk

Дизајн и графичка обработка

Стево Серафимов
тел: : (02) 3244032,  stevo@mchamber.mk

Стопанска комора на Македонија
ул. „Димитрие Чуповски“ 13, Скопје

тел: : (02) 3244000, факс: (02) 3244088

http://www.facebook.com/chamber.mk

http://www.twitter.com/Chamber_MK

http://www.youtube.com/user/MKChamber

http://www.linkedin.com/company/economic-chamber-of-macedonia


