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ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ 

 

Таргет група: Виш менаџмент на мали и средни бизниси. 

Големина на група: секоја група по 10 – 15 претставници од 

мали и средни компании. 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ 

МЕНТОРИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА  

МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ: 

д-р Ристо Јаневски и м-р Антонета Манова Ставреска 

 
 
д-р Ристо Јаневски (Окта). Дипломиран електроинжинер на 

Универзитетот Св. Кирил и Методиј, кој од 1994 година успешно 

ја гради својата професионална кариера во ОКТА АД Скопје. 

Работи на неколку работни места каде што одговорно ја врши 

работата како Директор за Логистика и Услуга на клиенти и 

Директор за стратешко планирање и развој, каде е и денес.  

Има практично искуство стекнато преку работа на повеќе 

стратешки проекти: изградба на ТНГ инсталации на неколку 

бензиски станици; ребрендирање на повеќе од 30 приватни 

бензински станици со боите на ОКТА; чистење на нафтоводот и негова трансформација во 

продуктовод. Во последните неколку години работи на нов проект во ОКТА: Концепт на 

дистрибуирано производство на електрична енергија од обновливи извори и снабдување на 

крајните потрошувачи.  

Д-р Ристо Јаневски е дел од тимот на МАНУ за изработка на Стратегијата за развој во 

енергетиката на Република Македонија до 2030 година. Автор е на бројни публикации и преку 

40 научни трудови во областа на енергетиката. Претседател е на здружението за енергетика при 

Стопанската комора на Северна Македонија и Претседател на собранието на Стопанска комора 

на Северна Македонија. 

М-р Антонета Манова Ставреска (Стопанска Комора на СМ). 

Магистер по економски науки од Централно Европскиот 

Универзитет во Прага. Работно искуство на различни позиции 

(менаџерски и извршни) и во различни институции (Стопанска 

Комора, Народна банка, УНДП, Светска банка). Во Комората 

задолжена е за Здружението за финансиски организации, 

изработка на  месечниот економски преглед, различни 

аналитички и истражувачки материјали,  спроведување и анализа 

на анкети, одговори на новинарски прашања, подготовка на 

мислења, претставник во аналитичкиот центар на Коморскиот 

Инвестициски Форум (КИФ) на Западен Балкан 6,  итн. 

Широко познавање на следните области: макроекономската политика, особено финансискиот и 

реалниот сектор, монетарната политика и пазарот на трудот. Искуство во подготовка на 

проектна документација и менаџирање на грантови. Знаење во доменот на координација, 

имплементација и управување со проекти. Познавање на процесот на обезбедување 

донаторска помош. Големо искуство во организација и координација на конференции, 

семинари и работилници. Експертиза и богата пракса во соработка со меѓународните 

финансиски инстутции. Запознаена со мисијата и функционирањето на меѓународните 

финансиски институции и развојни организации (ММФ, Светска банка, МИГА, ИФЦ, ЕБОР, 

УСАИД, итн.). Активно објавува во економски списанија.  
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ 

МОДУЛИ 

2.1. ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ НА РАБОТЕЊЕТО НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ БИЗНИСИ 

(МСБ) 

Датуми на реализација: 9 и 10 декември 2021 година 

 

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ: ПАВЛЕ ГАЦОВ 

 

Павле Гацов (Про Агенс). Магистер по економски науки на 

Економскиот факултет при УКИМ, во Скопје, докторант на истиот 

факултет. Работно искуство во Агенција Про Агенс и Економско-

правно биро-БС на различни позиции (извршни) и во различни 

институции (актуелен претседател на Здружението на даночни 

советници на РМ, член на актуелното Собрание на Стопанска 

Комора, поранешен член на одборот на директори на ЦДХВ, 

одборот за ревизија на НЛБ и Централна кооперативна банка). 

Актуелен косопствени и управител на Про Агенс. 

Широко познавање на следните области: макроекономска и 

фискална политика, даночна политика и даночен систем, монетарната политика, финансиско и 

даночно известување. Автор на преку 300 трудови од областа на финансиите, сметководството 

и финансиското известување, даноците, вклучувајќи и повеќе десетици прирачници. Предавач 

на Семинари и работилници во земјата и во странство од областа на јавните и деловните 

финанси и финансиска анализа, оданочувањето и сметководствените стандарди. Повремено 

објавува текстови во стручните списанија на Про Агенс како и во месечникот Економија и 

бизнис.  

Која е целта на овој модул? 

Стекнување на знаење и вештини потребни за секојдневното тековно работење на компанијата, 

а се однесува на разбирање и практична примена на релевантна законска регулатива за МСБ. 

Модулот ќе ги обработи практичните аспекти на регулативата од областа на работните односи, 

заштита на личните податоци, финансиското и даночното известување, статусното право (Закон 

за трговски друштва, добивки, загуби дивиденди) и останата регулатива (Закон за 

облигационите односи, платен промет, ревизија на финансиските извештаи и годишните 

сметки). Учесниците ќе се запознаат со постапката за пријавување и одјавување на работници, 

пријавување во УЈП, регистрација и дерегистрација за ДДВ, ДДВ пријави и посебности на ДДВ 

системот. Учесниците ќе се запознаат со обврските според Законот за данокот на личен доход, 

данокот на добивка и данокот на вкупен приход и задржаниот данок. Модулот треба да даде 

практично знаење за финансиските извештаи, годишната сметка и финансиската анализа. 

Воедно, учесниците ќе се запознаат со правилата и процедурите за јавни набавки. 

 

Резиме/Дискусија/Прашалник 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ 

Предавачи на модулот: 

Д-р Маре Богева Мицовска (Народна банка на РСМ). Доктор по 

правни науки со експертиза и богата пракса во функционирање на 

системот за јавни набавки на национално и меѓународно ниво. 

Кариерата ја почнува во Министерството за финансии. Вклучена е 

во формирањето и раководењето на Бирото за јавни набавки, при 

што дава значаен придонес за спроведувањето клучни реформи 

преку унапредувањето на законската регулатива, 

воспоставувањето на електронскиот систем за јавните набавки 

(ЕСЈН) и системот за професионализација и сертификација на 

функцијата службеник за јавни набавки. 

Во Народната Банка на Република Северна Македонија ја раководи 

Дирекцијата за јавни набавки. Поседува сертификати за овластен обучувач за набавки и 

овластен државен ревизор. Како предавач учествува на повеќе домашни образовни и научни 

институции, семинари, обуки и конференции во земјата и во странство. Големо искуство во 

организација и управување на проекти и развој на системи. Има голем број на стручни трудови 

како автор и ко-автор од областа на правото, особено за јавните набавки и правната заштита во 

постапките за јавни набавки. 

 

Соња Зафировиќ (Проаудит). Дипломиран економист, ВСС 

насока сметководство и финансии на УКИМ Св.Кирил и 

Метидоиј, Скопје со положен испит за овластен ревизор во 

2002 година. Скоро 30 години работно искуство на повеќе 

раководни позиции во областа на сметководство и ревизија. 20 

години со-сопсвеник на Друштво за ревизија ПРО АУДИТ 

Куманово. Големо практично искуство стекнато преку ревизија 

во над 100 субјекти во Македонија од различни дејности 

(производство, трговија, транспорт, земјоделство, 

угостителство, градежништво, услуги и др.).  

Искуство во изготвување на инвестициони програми за кредит, со детална анализа на 

работењето и проекција на идните текови на компанијата. Работа на имплементација на софвер 

за сметководство, како и учество во организација на сметководствена евиденција во сложени и 

комплексни системи. 

Искуство во анализа на работењето на компаниите со совети и препораки за реорганизација и 

оптимизација на процесите, евиденцијата и документирањето на сите фази од работењето. 

Притоа укажуваме на „тесните грла“ во организацијата и работењето и даваме препораки и 

конкретни насоки за нивно решавање. Искуство во едукација на студенти. 
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Иван Петровски (Фершпед). Дипломиран економист во одделот за 

комерција при Економскиот факултет, Скопје. Професионалната 

кариера ја започнува и гради во ФЕРШПЕД АД Скопје, компанија за 

меѓународна и домашна шпедиција со јавни и царински складишта. 

Во текот на својата кариера минува низ повеќе позиции во рамки на 

компанијата, каде што тековно ја извршува позицијата Генерален 

директор на ФЕРШПЕД АД - Скопје. Поседува богато меѓународно 

искуство во областа на меѓунардно шпедиција и транспорт, со 

посебно познавање на солунското пристаниште каде што поминува 

9 години од кои 8 години како директор на представништвото на 

ФЕРШПЕД во Солун.  

Член е на Собранието на Стопанската Комора, Претседател на 

Македонската Транспортна Асоцијација, член на Американската комора во Скопје и член на 

Европската бизнис Асоцијација. Во текот на својата кариера се стекнува со повеќе стручни 

сертификати и има одлично познавање на англискиот и грчкиот јазик.  

 

Мухедин Авдиќ (УЈП). Дипломиран правник, раководи 

со  Секторот за услуги на даночни обврзници и даноци, Управа за 

јавни приходи - Генерална Дирекција од 2008 година. Активно 

учествува во изготвување на предлози за изменување и 

дополнување на прописите од областа на  даночното 

законодавство, изготвување на предлог закони и подзаконски 

акти од областа на  даночното законодавство, итн. Активно е 

вклучен во мисиите на ММФ со цел унапредување на услугите на 

УЈП спрема даночните обврзници.  

Обемно искуство во едукации на вработените во УЈП, даночните 

обврзници и целни групи од областа на даночните прописи. 

Секојдневна комуникација со даночните обврзници за целосно разбирање на своите даночни 

обврски. Учествува во изготвување на пишани публикации за остварување на посебните права 

и обврски на даночните обврзници, дава информации и појаснувања за примена на даночните 

прописи во пишана форма и на веб – страната на УЈП. 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ БИЗНИСИ 

2.2. ГРАДЕЊЕ НА ТИМСКА РАБОТА И МОТИВИРАЊЕ   

Датуми на реализација: 27 и 28 јануари 2022 година 

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ:  

АНЕТА ПЕТРОВСКА-РУСОМАРОСКИ  

 

Анета Петровска-Русомароски го води одделот за човечки ресурси 

и организација на ЕВН Македонија од октомври 2014 година каде 

работи на повеќе работни позиции повеќе од 15 години. Во 

моментов е потпретседател за стручно образование и едукација и 

член на Управниот Одбор на Организацијата на работодавачи на 

Македонија, член на Економско социјалниот совет и на Интер-

ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности 

на жените и мажите. Како проектен менаџер на проектот 20-20-20 

за учење преку рабoта во ЕВН Македонија e дел од многу работни 

групи и комисии за реформи и унапредување на квалитетото на 

средното стручно образование изминатите години. Дополнително 

работи на унапредување на родовата рамноправност на секторско, 

национално и меѓународно ниво. 

Која е целта на овој модул? 

Во малите и средните претпријатија тимската работа е клучна за успехот и продуктивноста.  

Учесниците во модулот преку интерактивни предавања, практични вежби, презентации и 

размена на искуства ќе имаат можност да се здобијат со знаење, алатки и вештини за градење 

на успешни тимови и унапредување на тимската работа како предуслов за остварување на 

целите. Ќе бидат претставени и начини за мотивирање, зголемување на ангажираноста и 

задоволството на вработените, како и нивното задржување во претпријатијата. Како дел од 

модулот ќе има предавања и разговор со успешни топ менаџери и лидери кои преку примери и 

сопственото искуство ќе ја објаснат и нагласат улогата на лидерите и менаџерите во 

унапредувањето на тимската работа и ангажираноста на вработените.  

Учесниците по модулот треба да стекнат практични вештини потребни за менаџирање на 

малите и средни бизниси, да ги препознаат критичните фактори на успех, потребни за 

промовирање на развојот и влијанието на индивидуите, тимовите и организациите, и како се 

креираат високо продуктивни индивидуи и тимови. 
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 Јасност околу големата слика – Пристап до „Meta Mindset“; 

 „Micro Mindset“ – тековни приоритети; 

 Тимска ефективност: Поттикнување на тимската ефективност и зголемување на 

тимскиот дух - начини како да трансформирате група на индивидуалци во високо 

мотивирани силни тимови; Мерење на тимската ефективност; 

 Креирање на тимската усогласеност и доверба - Ефективната соработка и тимскиот 

дух се примарна компонента на денешните современи компании; 

 Усогласување на улогите со заедничка визија – охрабрување и создавање можности 

за тимот да учи и да расте; 

 Стратегии на мотивирање – начини за стимулирање и придвижување на себеси и 

другите кон цели или резултати. 

Теми кои ќе бидат опфатени на модулот: 

 „Никој не успева сам“; 

 „Давањето фидбек за подобра мотивација и тимска работа“; 

 „Лидерство - разликите од минатото, сегашноста и иднината“. 

 

Резиме/Дискусија/Прашалник 

 

Предавачи на модулот:  

 

Аврам Стојчевски (Ван Хоол Македонија). Дипломиран ел. 

инженер на Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје. Повеќе од 

30-годишно работно домашно и меѓународно искуство, како 

инженер-експерт во областа на автоматиката и електрониката. 

Кариерата ја почнува во МЗТ Хепос. Професионалниот развој го 

продолжува во Канада и САД, главно во автомобилскиот сектор 

(Ford) како процесен инженер и лидер на проекти. Своето знаење 

го продлабочува со менаџерски вештини работејки како проектен 

менаџер (УНДП), како технички раководител и управител во ИКТ 

индустријата (Еин-Соф, Сеавус, СРЦ), па се до директорска 

позиција во автомобилска индустрија (Johnson Controls, Van Hool). Во моментов е Генерален 

директор на Ван Хоол Македонија, фабрика за производство на автобуси. 

Вештини и специјалности од областите на: менаџирање со квалитет во процесите, lean 

manufacturing менаџмент, проектен менаџмент, лидерство – градење на тимови и комуникација 

во коропоративни средини, менаџирање на конфликт, предавања и јавни настапи (Македонија 

2025, Американ Колеџ, Стопанска Комора на РСМ). 

Добитник на Првомајска Награда за Инвовации и други признанија за поттик на соработката на 

бизнис секторот и образованието. Долгогодишен активен член во неколку бизнис организации 

како Македонија 2025 (член спонзор), Стопанска Комора на Македонија (член на Собрание), 

Совет на Странски Инвеститори (член на УО), Аганција за Странски Инвестиции (член на УО), 

Дирекција за ТИРЗ (член на УО), како и Претседател на Асоцијацијата на Автомобилската 
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Индустрија на Македонија, при FIC. Активен учесник во иницијативата на FIC „Young Managers 

and business leaders program“ која е под покровителство на Претседателот на републиката, како 

и во „Leader Impact“ невладината организација за помош на градење на лидери. 

 

Горан Антевски (Раде Кончар – ТЕП). Магистер по машински 

науки на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје. Работно 

искуство повеќе од 25 години на повеќе работни инженерски и 

менаџерски позиции во Раде Кончар – Сервис и Раде Kончар-

ТЕП. Моментално веќе 15 години генерален менаџер на Раде 

Кончар-ТЕП компанија лидер во електро секторот во 

Македонија со изведени голем број на проекти и развој на нови 

производи. 

Претседател на АОТС Македонија ( Македонско – Јапонско здружение за техничка соработка) и 

претседател на ЕФААС (Европските АОТС Алумни здруженијата) со кои се промовираат 

Јапонските менаџерски вештини, производни процеси и се изведуваат тренинг обуки за 

Македонските менаџери во Јапонија и Јапонските коомпании (Toyota, Nissan, Toyo, 

Panasonic,  Bridgestone и др.). Освен искуството во производните процеси, нивната организација 

и поставувањето на стандардите, веќе 6 години е член и на Надзорниот одбор на Коменцијална 

банка АД Скопје во делот на финансиите и финансиските текови, развојот на нови ИТ решенија 

и консолидација на компаниите. Во Стопанската комора е долгогодишен активен член преку 

учество и работа во Надзорниот одбор, Управниот одбор и во моментот член на Собранието на 

Стопанската комора на Северна Мекедонија. 

 

Благој Христов (Телеком). Дипломиран економист, смер 

Менаџмент, на Економски Факултет Скопје, Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“ со долгогодишно професионално работно искуство во 

Комисија за заштита на конкуренцијата, ГеоНет ДОО, Линк Телеком 

(пејџинг компанија) итн. Посебен фокус на преговарачки тактики, 

лобирање, комуникации и односи со јавноста, како и човечки 

ресурси и управување и развој на организацијата. 

Силни менаџерски, организациски и административни вештини и 

искуство. Одлично познавање на македонската економија и 

регулатива. Учества како презентер и панелист на други регионални 

конференции и настани (со регулаторни, економски и политички 

теми). Активни учества во подготовка на најновите закони за медиуми, електронски 

комуникации, заштита на потрошувачи и ИКТ стратегија донесени од Владата на РСМ. Дел од 

регионалната иницијатива на Дојче Телеком „Дигитална трансформација на Западен Балкан“, 

со сите релевантни телекоми, ИКТ компании и комори од регионот. 

Добиени сертификати од USAID „Entrepreneurial Management and Executive Development“ 

(стипендирано од Владата на САД) и „New Generation Wireless Communication and Technology of 

Digital Television“ (MOFCOM, Institute for International Business Officials -стипендирано од Владата 

на Народна Република Кина).   
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Зорица Поповска (Сенсум). Магистер по менаџмент за човечки 

ресурси и бизнис консултант. Таа е NLP Мастер Тренер, 

Сертифициран NLP Capital Coach, Сертифициран коуч за 

зголемена продажба и раст на бизнисот, Коуч за тимови со Високи 

Перформанси (HPTC), Deep Coaching и Parent as a Coach – на 

познатата Erickson Coaching International, MindsetMaps Coach, и 

лиценциран обучувач за возрасни. Дополнително, таа е основач 

на Сенсум Тренинг и Коучинг, член на УО на МАЧР, автор на 

повеќе развојни програми кои интегрираат НЛП методологија и 

коучинг пристап ориентиран на решенијата, јавен говорник. 

Зорица поседува широка експертиза и големо искуство од 

доменот на личен и професионален развој – членува и соработува 

со меѓународни консултантски институции. Главен интерес и 

фокус на нејзината работа се развој на лидерството, ослободување на полниот потенцијал на 

лидерите и тимовите, како и постигнување на извонредност во динамичното и комплексно 

живеењe. Тоа е возможно за секого. 

 

2.3. СОВРЕМЕНИ МОДЕЛИ ЗА РАЗВОЈНО МЕНАЏИРАЊЕ СО ФИНАНСИИТЕ И 

ЕФЕКТНИ МЕНАЏМЕНТ-ТЕХНИКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАСТОТ И НА 

РАЗВОЈОТ НА МАЛИТЕ И СРЕДНИ БИЗНИСИ (МСБ) 

Датуми на реализација: 17 и 18.02.2022 

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ:  

проф. д-р ЛЕОНИД НАКОВ 

 

Д-р Леонид Наков (Економски факултет – Скопје, УКИМ) – 

редовен професор по Основи на менаџментот, Менаџмент на 

промени и по Бизнис-етика. Дваесет и двегодишно 

професионално искуство на Економскиот факултет  – Скопје, како 

и 1 година и 9 месеци во „Комерцијална банка“ АД – Скопје. Автор 

на повеќе од 50 научно-истражувачки трудови од областа на 

менаџментот, конкурентноста и на одржливиот организациски 

развој. Учесник на над 100 национални и меѓународни бизнис-

форуми, експертски панели, симпозиуми, истражувачки 

семинари, конференции, летни школи и студиски посети, како на пример: Skopje Economic 

Forum „A new Dawn: Laying the Foundations for Stability and Prosperity“; ASECU Teleconference 

„Systemic Crises triggered by Contemporary Pandemia & Progressive Way-Outs“; „Entrepreneurship, 

Responsible Management and Economic Development“, CIK & MIT, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), USA; CEEMAN – Central and East European Management Association, Slovenia; 

Center for European Studies, Germany; „RRPP Research-led teaching“, Swiss Agency for Development 

and Cooperation (SDC) & University of Freiburg; RESEGE training program at Faculty for Economy and 

Business Education, Iceland; меѓународна стипендија за студиски престој во NISIET – National 

Institute for Small Industry Extension Training, India итн. Експертски член и евалуатор во домашни 

и во меѓународни уредувачки и научни одбори на реномирани списанија и на научно-

истражувачки настани. 
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Леонид Наков е Visiting Research Associate на Kelly Business School, Indiana University, USA;  член 

на Советот на експерти на Advisory Scientific Committee при Polish Financial Ombudsman; 

национален тренер на Adizes Top Leaf (Leadership Forum), меѓународна методологија за 

менаџмент, лидерство и за промени; координатор на професионалната менаџмент-програма 

од областа на јапонскиот менаџмент  „Quality Management & Competitiveness“; генерален 

секретар на ASECU – Association of Economic Universities of South-Eastern Europe and the Black-Sea 

Region; меѓународен партнер на WBAF (World Business Angels Investment Forum); национален 

експертски соработник на UNDP, EBRD и на CEED; член на Комитетот за меѓународна соработка 

на УКИМ; советник на извршни менаџери и на одбори на директори итн. 

Која е целта на овој модул? 

Во денешното бизнис-опкружување, императив за менаџерите и сопствениците, како на 

големите корпорации така и на МСБ, е стекнување на апликативно знаење, професионални 

вештини и искуство во организациските промени. Тоа на преден план наметнува квантитативен, 

но и квалитативен модел на менаџмент со организациски промени, кој се темели и врз 

напредни модели за менаџирање со стабилно финансирање на тековните и на инвестициските 

деловни операции. 

Модулот ќе посвети особено внимание на употребата на ефектни менаџмент-техники за 

идентификација и за мерење на влијанието на формалните и неформални извори на 

финансирање врз степенот на ефикасност и на конкурентност на сегментот на МСБ, со 

продлабочена обука на следните генерални теми на модулот: 

- Меѓународни програми и модели за менаџмент на фазите на организациските промени 

и за развој на современите бизниси 

- Функционалната улога и ефектите кај банките и кај финансиските институции во 

финансирањето на растот и на развојот на малите и средни бизниси (МСБ) 

- Ефикасност на методите за менаџирање со формални и со неформални извори на 

финансирање на развојните бизниси 

- Поттикнувачки и ограничувачки фактори на менаџирање со понудата на кредитни и на 

гарантни производи и услуги на македонскиот финансиски пазар, специјално наменети 

за малите и средни бизниси (МСБ) 

- Менаџмент со клучните финансиски показатели и развојни индикатори за здрав, 

конкурентски бизнис 

Учесниците на овој модул ќе се запознаат со деталните можности што ги нуди Eвропската банка 

за обнова и развој (ЕБОР) за МСБ, како и со програмата за конкурентност на ЕБОР за МСБ. 

Модулот во себе содржи и специјализирано предавање за суштинските поволности и ризици на 

категориите за државна помош наменета за МСБ, особено во услови на пандемијата на COVID 

19. 

Претходно определените генерални цели во овој модул ќе бидат длабински осознаени и низ 

следниве специфични цели на модулот: 

- Менаџмент-техники за изградба и за унапредување пазарна конкурентност и 

препознатливост на развојните бизниси, низ интеграција на финансиските, 

оперативните и на развојните процеси и односи. 

- Анализа и унапредување на нивото на функционална оспособеност на МСБ за 

користење на развојниот потенцијал на бизнис-инкубаторите, акцелераторите, како и на 

формалните и неформални извори на финансирање на организацискиот раст и развој 

- Компаративни меѓународни искуства и најдобри практики за менаџирање со 

финансиска консолидација и развој на брзорастечки (газели) бизниси. 
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Резиме/Дискусија/Прашалник 

Предавачи:  

 

Анди Аранитаси (Европска бнка за обнова и развој). Помошен директор, 

раководител за Северна Македонија (дел од Бизнис групацијата на ЕБОР за 

Централна и Југоисточна Европа), одговорен за активностите на ЕБОР во 

земјата од 1 септември 2019 година.  

Виш банкар одговорен за започнување, извршување и управување со 

портфолио на енергетски проекти во Турција и Југоисточна Европа. Вклучен 

во затворањето на поголемиот дел од трансакциите на ЕБОР во турскиот 

енергетски сектор до денес, и голем број енергетски трансакции во 

Југоисточна Европа со вкупна вредност на проектот од повеќе од 8 

милијарди евра. Анди Аранитаси има 23 годишно банкарско искуство со фокус на 

корпоративниот сектор (цемент, целулоза и хартија, челик, фармацевтски производи, 

благородни метали), телекомуникациите, агробизнисот, туризмот и енергетските сектори, како 

и финансирање проекти со ЕБОР Југоисточна Европа, Западен Балкан и Турција. Има двојна 

диплома за бизнис администрација и применета економија на Американскиот универзитет во 

Бугарија. 

 

Весна Дацева (Стопанска банка а.д. Битола). Дипломиран економист со 

специјализација во доменот на финансии и банкарство. Долгогодишно 

практично искуство во изработка на финансиски анализи за кредитни продукти 

за мали и средни претпријатија, водење на кредитно порфолио, секојдневна 

работа со консултанти од DAI Europe во процес на кредитирање на мали и 

средни претпријатија преку средства од кредитна поддршка на EBRD, аквизиција 

на клиенти и директна продажба. 

 

Александар Тодоров (Прокредит банка). Дипломиран економист со 

специјализација во доменот на финансии и банкарство.  

Долгогодишно практично искуство во изработка на финансиски анализи за 

кредитни продукти за мали и средни претпријатија, водење на кредитно 

порфолио, аквизиција на клиенти и директна продажба. 

Искуство во пласирање на кредитни линии од повеќе фондови и тоа: ЕИБ, ЕИФ, 

ЕБРД, ЦЕБ, МБПР. 
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Иван Петрушевски (Костал). Дипломиран правник со директно искуство во 

изработка, спроведување и мониторниг на економски мерки за поддршка на 

компаниите од национални програми и закони и од меѓународни донатори. 

Работел во секторот за меѓународна соработка во Собранието на Р. 

Македонија и Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони. Покрај 

правните прашања, ангажиран е во имплементација на надворешните 

компаниски проекти, комуникација со институции и фондации и заштита на 

личните податоци. 

2.4. ПРОЕКТНО РАБОТЕЊЕ, ДЕФИНИРАЊЕ НА МАТРИЦАТА (ЦЕЛИ-

АКТИВНОСТИ-ИНДИКАТОРИ-РЕЗУЛТАТИ), ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА 

НА КОМПАНИЈАТА (ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ И ГРАНТОВИТЕ ЗА 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА И ИЗВОЗНАТА КОНКУРЕНТНОСТ НА 

КОМПАНИЈАТА) 

Датуми на реализација: 10 и 11 март 2022 

 

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ:  

ДАРКО СТЕФАНОВСКИ 

 

М-р Дарко Стефановски (Развојна банка на Северна Македонија). 

Директор на Секторот за кредитно осигурување и факторинг во 

Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје.  

Повеќегодишно искуство во банкарскиот сектор, со главен фокус на 

финансирање на извозот и тековно одржува портфолио од 100тина 

осигуреници со повеќе од 450 купувачи во различни земји. 

Стефановски има учествувано на бројни семинари и конфернции 

од областа на финансирање на трговијата (анг. Тrade finance) и во 

рамки на Berne Union, FCI и други. 

Која е целта на овој модул?  

Стекнување на знаење и вештини за изработка на квалитетна тендерска документација согласно 

барањата на ЕУ правилата за спроведување на јавни набавки кај проекти финансирани од ИПА. 

Преку овој модул учесниците ќе добијат знаење каде да добијат информации за објавени 

тендери кои се финансираат од Европската Унија и на кои тие потенцијално би се пријавиле како 

понудувачи, да знаат кои се барањата на Договорните органи на кои тие треба да обрнат 

внимание кај јавни набавки финансирани од ЕУ, како да подготват соодветна тендерска 

документација, како и краток осврт на можностите кои ги нуди ИПАРД за финансирање на 

бизнис проекти во секторот земјоделство, но и надвор од секторот земјоделство. 

Презентацијата ќе биде проследена со практична вежба со која од учесниците ќе биде побарано 

да подготват некои од документите кои се дел од понудата која се доставува во случај на јавни 

набавки финансирани од ЕУ. 

Воедно, учесниците ќе добијат детали и информации за кои се можностите и која е постапка за 

апликација за финансирње кај меѓународните финансиски институции. Модулот содржи 

предавање за проектите кои се на располагање за малите и средни бизниси во Стопанската 
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Комора на Северна Македонија. Овој модул ќе содржи презентација за проектно финасирање 

на неколку проекти – East Gate, Везе Шари и Развој на проект на Фотоволтаична централа. 

 

Резиме/Дискусија/Прашалник 

 

Предавачи:  

 

Радица Коцева (експерт за управување со проекти 

финансирани од ИПА). Магистер по МБА при Економскиот 

факултет на „Универзитетот Кирил и Методиј“, Скопје со 

дваесетгодишно работно искуство во Министерство за финансии 

на повеќе работни позиции главно поврзани со работа со 

меѓународни финансиски институции (ЕУ, Меѓународен 

монетарен фонд, ЕБРД, ЕИБ и други билатерални донатори). Во 

текот на повеќегодишното искуство како Раководител на 

Секторот за централно финансирање и склучување на договори 

(ЦФЦД) при Министерството за финансии кое делува како акредитирано тело за спроведување 

на јавни набавки финансирани од ЕУ Инструментот за претпристапна помош (ИПА), се стекнува 

со големо искуство и познавање на правилата на ЕУ за јавни набавки (ПРАГ) и знаење од областа 

на управување со проекти. Во моментот работи како консултант на неколку ЕУ проекти кои 

даваат поддршка на структурите за имплементирање на ИПА во Црна Гора, Албанија и 

Македонија. 

Одлично познавање на следните области: управување со проекти финансирани од ЕУ и  

меѓународни финансиски институции, ПРАГ правила за јавни набавки на ЕУ, финансиско 

управување на ЕУ проекти, воспоставување на соодветна контролна рамка во институциите на 

национално ниво одговорни за спроведување на ЕУ фондови која ги исполнува критериумите и 

барањата на Европска Унија (обезбедување квалитет на бизнис процесите, организациона 

поставеност, процедури на работење и сл.).  Искуство во подготовка на структурите за идно 

членство на земјата во ЕУ и учество во исполнување на преземени обврски од ЕУ пристапниот 

процес, огромно искуство во соработка и комуникација со различни служби во Европска 

комисија и меѓународните финансиски институции. 

 

Анди Аранитаси (Европска банка за обнова и развој). Помошен 

директор, раководител за Северна Македонија (дел од Бизнис 

групацијата на ЕБОР за Централна и Југоисточна Европа), одговорен 

за активностите на ЕБОР во земјата од 1 септември 2019 година.  

 

Виш банкар одговорен за започнување, извршување и управување 

со портфолио на енергетски проекти во Турција и Југоисточна 

Европа. Вклучен во затворањето на поголемиот дел од трансакциите 

на ЕБОР во турскиот енергетски сектор до денес, и голем број 

енергетски трансакции во Југоисточна Европа со вкупна вредност на проектот од повеќе од 8 

милијарди евра. 
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Анди Аранитаси има 23 годишно банкарско искуство со фокус на корпоративниот сектор 

(цемент, целулоза и хартија, челик, фармацевтски производи, благородни метали), 

телекомуникациите, агробизнисот, туризмот и енергетските сектори, како и финансирање 

проекти со ЕБОР Југоисточна Европа, Западен Балкан и Турција. Има двојна диплома за бизнис 

администрација и применета економија на Американскиот универзитет во Бугарија.  

 

Игор Давков (Скопје Еаст Гате ДОО Скопје). Извршен директор 

на компаниите во рамките на Групацијата СКОПЈЕ ЕАСТ ГАТЕ. 

Повеќегодишно искуство во областа на банкарство, финансии, 

инвестиции и управување со проекти. Моментално управува со 

проектно портфолио од над 150 милиони евра инвестиции во 

комерцијални и станбени недвижнини.  

Пред да ја продолжи својата кариера во приватниот сектор работи во Нардоната банка на 

Република Македонија во Секторот за супервизија и банкарска регултива на повеќе работни 

места, вклучувајќи ја и позицијата Генерален директор на Секторот за супервизија и банкарска 

регулатива.   

Посетувал повеќе обуки во земјата и во странство вклучувајќи студиски обуки во САД, 

Швајцарија и Германија, проминентната студиската програма за банкарство и финансии во 

Gerzensee Study Center. 

Иван Стојановиќ (Шпаркасе Банка АД Скопје). Долгогодишно и богато 

искуство во банкарскиот сектор, на различни менаџерски нивоа во 

рамки на сектор за управување со корпоративни клиенти и управување 

со кредитен ризик. 

Одговорен за управување со кредитниот ризик на вкупното портфолио 

на Банката, со вкупна кредитна изложеност од околу 600 мил ЕУР кон 

правни лица и 400 мил ЕУР кон физички лица. 

Во рамки на својата професионална кариера учествувал на поголем 

број на семинари и обуки за финансиски менаџмент, корпоративно 

кредитирање и управување со кредитен ризик. Во 2019 година ја има комплетирано и 

групациската програма за управување со кредитен ризик на Erste Group – “License to lend”. 

М-р Антонета Манова Ставреска (Стопанска Комора на СМ). Магистер 

по економски науки од Централно Европскиот Универзитет во 

Прага. Работно искуство на различни позиции (менаџерски и извршни) и 

во различни институции (Стопанска Комора, Народна банка, УНДП, 

Светска банка). Во Комората задолжена за Здружението за финансиски 

организации, изработка на  месечниот економски преглед, различни 

аналитички и истражувачки материјали,  спроведување и анализа на 

анкети, одговори на новинарски прашања, подготовка на мислења, 

претставник во аналитичкиот центар на Коморскиот Инвестициски 

Форум (КИФ) на Западен Балкан 6,  итн. 

Широко познавање на следните области: макроекономската политика, особено финансискиот и 

реалниот сектор, монетарната политика и пазарот на трудот. Искуство во подготовка на 

проектна документација и менаџирање на грантови. Знаење во доменот на координација, 

имплементација и управување со проекти. Познавање на процесот на  обезбедување 

донаторска помош. Големо искуство во организација и координација на конференции, 
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семинари и работилници. Експертиза и богата пракса во соработка со меѓународните 

финансиски инстутции. Запознаена со мисијата и функционирањето на меѓународните 

финансиски институции и развојни организации (ММФ, Светска банка, МИГА, ИФЦ, ЕБОР, 

УСАИД, итн.). Активно објавува во економски списанија.  

 

Јадранка Аризанковска (Стопанска Комора на СМ). Дипломиран 

економист на Економскиот факултет на Маквари универзитетот во 

Сиднеј, Австралија. Сертифициран менаџмент консултант, проектен 

менаџер на повеќе од 10 проекти и координатор на проектите кој се 

реализираат во Стопанската комора на Северна Македонија. Во 

последните 15 години, како дел од тимот во Комората работи на повеќе 

позиции како Директор на дирекцијата за застапување на членките на 

комората, виш советник, а тековно е Менаџер на Центарот за проекти, 

координатор на Регионалните комори  и меѓународната економија и 

соработка. 

Повеќегодишно практично искуство (15 години) за подготовка, аплицирање и реализација на 

проекти поврзани со креирање на нови услуги, поддршка за градење на капацитети и јакнење 

на конкурентските предности и иновациските капацитети на компаниите членки. Реализирала 

бројни обуки и едукативни настани за подготовка на компаниите да аплицираат на европските 

фондови, и континуирано ги насочува и советува во кои европски програми нивните проектни 

идеи можат да се аплицираат. Детално познавање на темите од областа на Европската Унија, 

европските програми и програмите за аплицирање на проекти на другите меѓународни 

институции, а поврзани со конкурентноста и иновативноста на македонската економија.  
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2.5. РЕЦИКЛИРАЧКА ЕКОНОМИЈА, ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА, НОВИ 

ТЕХНОЛОГИИ (РЕГИОНАЛНИ И СВЕТСКИ ТРЕНДОВИ)   

Датуми на реализација: 7 и 8 април 2022 година 

 

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ:  

Д-Р РИСТО ЈАНЕВСКИ 

 

д-р Ристо Јаневски (Окта). Дипломиран електроинжинер на 

Универзитетот Св. Кирил и Методиј, кој од 1994 година успешно 

ја гради својата професионална кариера во ОКТА АД Скопје. 

Работи на неколку работни места каде што одговорно ја врши 

работата како Директор за Логистика и Услуга на клиенти и 

Директор за стратешко планирање и развој, каде е и денес.  

Има работено на повеќе стратешки проекти: изградба на ТНГ 

инсталации на неколку бензиски станици; ребрандирање на повеќе од 30 приватни бензински 

станици со боите на ОКТА; чистење на нафтоводот и негова трансформација во продуктовод. Во 

последните неколку години работи на нов проект во ОКТА: Концепт на дистрибуирано 

производство на електрична енергија од обновливи извори и снабдување на крајните 

потрошувачи.  

Д-р Ристо Јаневски беше дел од тимот на МАНУ за изработка на Стратегијата за развој во 

енергетиката на Република Македонија до 2030 година.  Автор е на бројни публикации и преку 

40 научни трудови во областа на енергетиката. Тој е Претседател на здружението за енергетика 

при Стопанската комора на Северна Македонија и Претседател на собранието на Стопанска 

комора на Северна Македонија. 

Која е целта на овој модул? 

 

Стекнување на знаење за oбновливите извори на енергија и циркуларната економија. Модулот 

ќе ги покрие следните теми: 

 „Енергетска транзиција и нови технологии во нафтениот сектор“. Предавањето 

генерално ќе дебатира за новите технологии во нафтениот сектор за значително 

намалување на штетните емисии на ЦО2, како и за употребата на нови ниско 

јаглеродни горива и постепена замена на конвенционалните горива со осврт во 

нашата непосредна околина (Југоисточен Балкан). За потребите на предавањето ќе 

се користат материјали од групацијата Хеленик Петролеум и од Енергетската 

заедница. 

 „Примена на нови технологии кај згради со потрошувачка на енергија близу до нула 

(nZEB)“. 

 „Циркуларна економија“ – употреба на троската од ЕЛП во градежништвото 

(обработка на троската од Електро лачна печка добиена при производство на челик 

и нејзина понатамошна употреба како суровина во градежништвото).                

Резиме/Дискусија/Прашалник 
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Предавачи:  

 

Петар Штрефан (ЕВН). Во 1991 завршил техничко средно 

образование во Виена. Од 2001 година работи во „EВН АГ“, оддел 

за набавки и материјално работење. Паралелно ги завршува 

студиите на техничкиот колеџ Виена – студии за технички проектен 

и процесен менаџмент. Мастер студиите по бизнис 

администрација (EMBA) на Универзитетот за економија и бизнис 

во Виена и на Карлсон универзитет во Минесота, САД ги завршил 

во 2012  година.  

Во 2006 година е назначен во „ЕВН Бугарија“  ЕАД,  како прокурист 

и раководител на одделот за набавки и материјално работење. Во 

2007 година ја презема раководната позиција на одделот за 

набавки на ниво на Групација во „ЕВН АГ“, а во 2010 година станува 

прокурист на „EВН АГ“. Во 2012 година е назначен во Управниот одбор на „Кабелплус АГ“ 

(Kableplus AG), а од 1 јануари 2015 година е назначен за претседател на Управниот одбор на 

„ЕВН Македонија“ АД Скопје, функција што ја извршува и денес.  

Штефан Петер е сегашен претседател на Советот на странски инвеститори, функција која ја 

извршува последователно три мандата од 2015 година.  

 

Христина Спасевска (редовен професор на Факултетот за 

електротехника и информациски технологии). Координатор или 

учесник на повеќе од 15 научно-истражувачки и апликативни 

меѓународни проекти во програмите ФП7 (FP7), ЕУРЕКА (EUREKA), 

Хоризонт (Horizon 2020), ИПА (IPA) и КОСТ (COST), како и проекти 

финансирани од Меѓународната агенција за атомска енергија 

(International Atomic Energy Agency), Светска Банка (World Bank), 

Централно Европската Иницијатива (Central European Initiative) и 

Министерството за образование и наука на Република Северна 

Македонија.  

Коавтор на повеќе од 50 научно-истражувачки и стручни трудови, од 

кои повеќето се објавени во меѓународни списанија, списанија со фактор на влијание или 

трудови презентирани на конференции. Има објавено повеќе од пет книги, учебници и учебни 

помалгала.  

Претседател на Асоцијацијата на здруженија на инженери - Инженерска Институција на 

Македонија, претседател на Метролошкиот совет при Бирото за метрологија, национален 

претставник на Форумот на Европскиот совет за иновации и претседател на Центарот за 

менаџирање на знаење и вештини. Во 2019 година добитник е на наградата „13 Ноември” на 

Град Скопје за остварување во науката, техниката и стопанството од областа на обновливите 

извори на енергија и енергетската ефикасност. 
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  Тодор Анѓушев (Био Ентерпрајс). Дипломиран електро инженер на 

Факултетот за електротехника и информациски технологии при 

универзитетот “Свети Кирил и Методиј” во Скопје. Анѓушев со своето 

работно искуство од повеќе од 20 години има стекнато богато 

практично искуство (МЕПСО, ЕСМ, Мали Хидроелектрани, итн). Бил 

професор во средно техничко училиште во Велес, има завршено 

поголем број на стручни обуки и активно објавува во стручни 

списанија. 

 

Љубомир Пејовски (Макстил). Дипломиран инженер по безедност 

и здравје при работа. Работно искуство на позиции поврзани со 

заштита на животната средина, безбедност и здравје при работа и 

одржување на објекти во различни корпоративни и приватни 

компании (Макстил АД Скопје, Пивара Скопје АД, Жито Лукс АД 

Скопје, Империја Тобако Македонија-ТКС, АРЦ Аутомотив 

Македонија, Секјуриком Груп, Пропоинт ДООЕЛ и др.). 

Во мојата професионална кариера сум бил задолжен за 

имплемтација на сите стандарди поврзани со заштита на 

животната средина и безбедност и здравје при работа (ИСО 14001, 

ИСО 50001, ИСО 45001, ИСО  13242, ИСО 14404, ЕН15804), како и 

имплеметација на најразлични проекти финансирани од Фондот за 

инвоации и Европската банка за обнова и развој (100% Зелена компанија-прва компанија каде 

што од влез на репроматеријал и суровина до изработка и дистрибуција на финалниот производ 

целосно се користи енергија добиена од обновливи извори, Синдерела- иновативен проект за 

циркуларна економија- од преравотен отпад до финален производ). Широко познавање во 

следните области: заштита на животната средина преку имплемтација на разни стандарди, 

пресметка на количествио на стакленички гасови, пренамена на разни отпади во суровина 

(циркуларна економија), управување со ризици-идентификација на ризици и нивно 

елеминирање/минимизирање, креирање на превентивни политики и процедури, изработка на 

идејни проекти и нивна изведба финанситрани од ЕБОР, СБ, УСАД и др.  

 

М-р Горан Ангеловски. Магистер по технолошки науки на 

Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  

 Ангеловски има работно искуство повеќе од 30 години на 

инженерски и раководни позиции во повеќе фирми и тоа: Градежна 

компанија Гранит, Завод за стандардизација и метрологија при 

министерство за економија, Институт за акредитација на Република 

Северна Македонија . Во моментов работи како директор на 

дирекција за стандардизација, квалитет и екологија во Макпетрол 

а.д. Скопје на која позиција е од 2006 година. Горан Ангеловски има 

повеќе обуки и признанија од кои се издвојуваат: сертификатот за 

водечки аудитор за системите за квалитет и животна средина од 1998 година со завршен курс 

во Велика Британија, тримесечната специјализација, во областа на стандардизацијата и TQM – 

тотално управување со квалитет на универзитетот Твенте Холандија, двонеделната обука во 

Вашингтон за работата и легилсативата на WTO-Светската трговска организација. 
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Ангеловски активно учество во изработка на Законот за стандардизација, Законот за 

акредитација како и националната политика за квалитет на Република Македонија. Иато така, 

активно учество во работната група за приближување на Република Северна Македонија кон 

Европската Унија во областа на инфраструктуртаа на квалитетот. Член е на Техничкиот комитет 

во Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија. 

 

2.6. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА И ЕФИКАСНОСТА НА КОМПАНИЈАТА 

– ИНДИВИДУАЛЕН МЕНТОРСКИ ПРИСТАП 

Датуми на реализација: 5 и 6 мај 2022 година 

 

Која е целта на овој модул?  

 

Иновативност е клучна за компаниите кои сакаат да опстојат. Повеќе нема можност бизнисите 

да опстојуваат со застарени бизнис модели или да веруваат дека може да опстојат само затоа 

што некогаш биле голем бизнис или бренд. Вистинскиот одговор се дигиталните решенија и 

дигитализацијата и дигиталната трансформација ја имаат клучната улога во отворање на низа 

можности за надградба на постоечките сервиси сé со цел подобрување на корисничкото 

искуство, нивната интеракција со бизнисот, како и зголемена ефикасност. Дополнително, Covid-

19 ги забрза дигиталните процеси за цела декада. Пандемијата направи сериозни социјални 

промени и промени во однесување на корисниците, а тоа доведе до потреба бизнисите да 

воведат иновативни решенија за да најдат одговор на новите трендови. Затоа решенијата 

базирани на дигитални технологии имаат критична улога во обезбедување на опстанокот на 

бизнисите. 

Дел од предавањето ќе е фокусирано на ризиците доколку се игнорираат дигиталните трендови. 

Ние ја живееме четвртата индустриска револуција, која се базира на нови технологии, кои не 

прават дискриминација на ниеден бизнис или економија. Ризиците се далекусежни, до 

затворени бизниси како Блокбастер. 

Дел од сесијата е предвиден за примери од реални бизниси кои успешно се трансформираат, 

но и такви кои направиле стратешки грешки. Предвиден е и интеративен дел со слушателите за 

да се дојде до идеи за дигитални решенија на потенцијални проблеми.   

Од дигитализацијата на малопродажбата произлегуваат огромен број на можности поврзани со 

унапредување на искуството на потрошувачите кој е примарен фокус за сите компании 

фокусирани на зголемување на нивното задоволство, како и следењето на дигиталните 

податоци кое води кон креирање оригинална пазарна интелигенција. 

 

Резиме/Дискусија/Прашалник 
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Предавачи: 

Јана Дурнева (Филип Морис). Електротехнички инженер со 

магистратура од областа на економијата. Долгогодишно искуство и 

успешно имплементирани проекти во областа на дигитализацијата и 

дигиталната трансформација во различни индустрии. Големо 

искуство во бизнис трансформацијата на компаниите, односно се 

јавува во улога на лидер на најголемиот дел преземања и спојува во 

телеком индустријата во државата.  

Како Менаџер за дигитални технологии и грижа за корисници во 

Филип Морис, работи на стратегии за дигитален развој на 

корисничко искуство како и подобрување на корисничките процеси 

и зголемување на корисничката лојалност, преку воведување на 

нови решенија. 

 

Петар Бошкоски (Филип Морис). Докажан комерцијален менаџер кој 

има големо искуство во управување, менторство и поттикнување на 

работна култура фокусирана на потрошувачите во исклучително 

брзорастечка средина. Експерт во продажба, маркетинг и логистика со 

изразена опсесија кон потрошувачите, има долгогодишно искуство во 

различни FMCG (тутун, пиво, безалкохолни пијалаци, енергетски 

пијалаци и млечни производи) категории и работа на брендови како: 

IQOS, Marlboro, Coca-Cola, Heineken, Скопско, Monster Energy, Битолско 

и многу други. Вешт преговарач во сложени продажни проекти и 

иницијативи. Тој има испорачано резултати во текот на неговата кариера 

преку високо развиени вештини како: лидерство, преговори, деловно планирање, RTM (route to 

market), GTM (go to market) и Trade/Shopper Marketing.  
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2.7. ДИЗАЈН, ПРОМОЦИЈА И МАРКЕТИНГ (ТЕОРЕТСКИ И 

ПРАКТИЧЕН/ИНДИВИДУАЛЕН ДЕЛ) 

Датуми на реализација: 26 и 27 мај 2022 година (или 2 и 3 јуни 2022 година) 

 

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ: ЕЛЕОНОРА ЃОРЃЕВА 

Елеонора Ѓорѓева (Publicis Groupe Скопје). Повеќе од 20 години 

искуство во стратегиско планирање во широк опсег на 

индустрии: прехрана и пијалоци, телекомуникации, технологија, 

финансии, фармација, како и култура, јавни и едукативни 

кампањи. Развој и имплементација на  маректинг стратегии, 

анализи на пазарот и трендови во категориите, истражување и 

анализи на однесување на потрошувачите, креирање на бренд 

идентитет и архитектура, развој и имплементација на  

комуникациски и креативни стартегии,  креативни концепти, 

планирање на  кампањи, omnichannel решенија и тактики. 

Во нејзинто портфолио се стратегиите на: Скопско, Скопско 

Smooth, Македонски телеком, EVN, Стопанска Банка АД Скопје, Алакоид, Бекутан, Coca-Cola, 

Heineken, Amstel, UNICEF, Pakomak, Vero,  Нептун, Стоби Винарија, Лимак, Cinedays, NDI и многу 

други. 

Која е целта на овој модул?  

 

Малите и средни претпријатија се еден од клучните столбови на економскиот развој и 

претставуваат движечка сила на економијата. Поради динамичните и турбулентни услови во кои 

функционираат на пазарот, сè поголема е потребата од научни сознанија од современата 

теорија и практика на маркетингот и нивна примена во секојдневното работење.  

Примената на  маркетингот кај малите и средни претпријатија е различен од оној на големите 

организации по тоа што одговорното лице (сопственик или менаџер) има поголеми познавања 

за позицијата на бизнисот на пазарот, остварува подиректен контакт и располага со поголема 

флексибилност во задоволување на потребите на потрошувачите/клиентите. Покрај тоа, може 

да користи широк спектар методи за собирање податоци од пазарот и различни можности и 

начини за дизајн и промоција на неговите производи/услуги. 

За малите и средни бизниси, маркетингот, брендот, промоцијата и дизајнот на производите и 

услугите се од суштинско значење за да се допре до целните потрошувачи/кленти. Целта на овој 

модул е преку теоретски и практичен (индивидуален) пристап да се пренесат потребните 

сознанија за инструментите на маркетинг миксот и можностите за нивна имплементација во 

однос на расположливите ресурси кај малите и средни претпријатија. Воедно, преку модулот ќе 

се стекнат сознанија за начините на кои малите и средни претпријатија можат да креираат, 

комуницираат и испорачуваат вредност на своите потрошувачи/клиенти за успешно да се 

позиционираат на пазарот.  

 

Резиме/Дискусија/Прашалник 
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Предавач: 

 

д-р Татјана  Петковска  Мирчевска (професор). 

Редовен  професор  од  областа  на  Маркетингот на Економскиот 

Институт при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УКИМ) во 

Скопје. Предава предмети од областа на маркетингот на 

Економскиот   факултет  при УКЛО, 

Универзитетот  Американ  Колеџ, Природно  математичкиот 

факултет (УКИМ), Технолошко металуршкиот факултет (УКИМ) и 

Економскиот  факултет (УКИМ). 

На вториот циклус, предава на Универзитетот Американ колеџ, 

Економскиот институт и други единици  при  УКИМ, а 

на третиот  циклус  предава на студиските програми од Економски 

науки и Организациски науки и управување (менаџмент). 

Објавува учебници и повеќе научни трудови во релевантни научни публикации.. 

Раководител и учесник е во научни и апликативни проекти и експертски групи за изработка на 

национални стратегии. Учествува во научни собири и конференции. Била член на Сенатот на 

УКИМ, Интеруниверзитетската конференција и директор на Економскиот институт од септември 

2016 до јануари 2018 година. 

 

 

2.8. ТВИНИНГ ПРОГРАМА – СОРАБОТКА И МЕНТОРСТВО 

 

Датуми на реализација: 10 јуни 2022 година 


