Преку користење на услугите од ЕЕН-платформата како дел
од Стопанската комора на Македонија до пласман на производите
на европските и светските пазари
Преку користење на услугите од ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА БИЗНИС
МОЖНОСТИ (EEН) како дел од Стопанската комора на Македонија
до пласман на производите на европските и светските пазари

Томислав Рушков, сопственик на „Органик Балкан“ ДООЕЛ увоз-извоз - Велес

Стопанска комора на Македонија: Кои се Вашите почетоци како компанија, од
кога постоите на пазарот и со што се занимавате?
Томислав Рушков: Мојата фирма „Органик Балкан“ ДООЕЛ увоз-извоз - Велес
постои од јуни 2015 година и од тогаш до денес се занимаваме со производство
и трговија на органски производи од пчели. Низ сиот овој период се трудиме на
пазарот да ги пласираме сите органски производи од пчели, а тоа се:
- Органски ливадски мед;
- Органски планински мед;
- Природна ливада мед;
- Природен планински мед;
- Органски матичен млеч;
- Органски полен;
- Органски прополис (суров и тинктура во домашен алкохол);
- Пчелен отров (апитоксин, кој се произведува во Македонија веќе 5 години,
како и во балканскиот регион). Имаме производство што сега го нудиме на
пазарот, од 5 кг, со висока чистота, како и со 70% мелитин, што е главна
состојка на апитоксин).

Стопанска комора на Македонија: Дали и кои услуги сте ги користеле од
страна на Стопанската комора на Македонија?
Стопанска комора на Македонија: Дали сте користеле услуги од Стопанската
комора на Македонија и кои?
Томислав Рушков: Во Стопанската комора на Македонија сум член од истата
година кога е регистрирана фирмата и можам да кажам дека многу ми користеа
семинарите, предавањата на стручњаци и експерти во дадени области, потоа
бизнис-средбите кои ги организира Комората со претставници од стопанските
комори од регионот и пошироко.
Најмногу во работењето ми помогна ЕВРОПСКАТА МРЕЖА НА БИЗНИС
МОЖНОСТИ (EEN, односно Enterprise Europe Network), поради тоа што
пчелниот отров го пласирам на глобално ниво, па така се укажа потреба преку
Стопанската комора на Македонија да влезам во мрежата на сите можности што
ги нуди овој проект. ЕЕН-мрежата нуди можност со тоа што на истата има доста
фирми од Европа и пошироко и фирмите ме контактираа за можна соработка.
На платформата на EEН-мрежата веќе постои профил на мојата фирма, како и
повеќе други профили за секој мој производ, а посебен акцент ние како
компанија ставивме на пчелниот отров којшто е наш стратешки производ. Имаме
редовни контакти со фирми од ЕУ кои преку оваа платформа можат да добијат
детални информации за се`. Преку оваа платформа веќе имаме и една
компанија од Австралија којашто го откупува пчелниот отров. Оваа компанија до
мојата фирма дојде преку глобалните берзи. Се надевам дека нашата соработка
ќе продолжи и по завршувањето на пандемијата.

Стопанска комора на Македонија: Како напредувавте, со помош на кои алатки
компанијата стана тоа што е денес, колку вработени броите и на кои пазари
работите?
Томислав Рушков: Напредокот на фирмата е добар, со тоа што етапно се
зголемува производството, како и присуството на домашниот, но и на странскиот
пазар. Напредокот драстично се зголеми со добивањето на кофинансирачки
грант од Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) во 2018 година, со чија
помош успеавме да набавиме опрема за собирање на пчелниот отров кој ни
стана стратешки производ, но и почнавме да се позиционираме на глобалниот
пазар. Со двајца вработени кои во моментот работат во нашата компанија,

присутни сме веќе 2 години на глобалниот пазар, поточно на 3 берзи и тоа во
ЕУ, но и на Азиската берза на пчелни производи, односно на пчелин отров Apitoxin.
Стопанска комора на Македонија: Со какви проблеми се соочувате во ова време
на корона кризата?
Томислав Рушков: Во моментов имаме доста проблеми поради пандемијата.
Како прво, поради тоа што во светот порано почна кризата со короната, односно
уште во декември 2019 година и изгубивме неколку купувачи на пчелниот отров,
а потоа кога се прошири, се стопираше сета трговија и на домашниот пазар, што
не` доведе до ситуација да не можеме да исплатуваме плати и да имаме
проблеми со сервисирање на кредитот што го имаме, но и на останатите давачки
кон државата. Сега, со цел опстојување во оваа состојба на работење, во
потрага сме по инвеститор којшто ќе биде спремен да инвестира за да можеме
да продолжиме со работата и да придонесеме во заживување на нашата земја
како „Медена земја“.
Стопанска комора на Македонија: Кои се Вашите идни планови и што би им
порачале на останатите, посебно на микро и малите компании кои ги користат
услугите на Комората?
Томислав Рушков: Планираме во блиска иднина да се прошириме со тоа што со
пронаоѓање на инвеститор би вработиле најмалку 3-5 работници, потоа да
продолжиме со активности околу едуцирање на пчеларите не само од
Македонија, туку и од останатите балкански земји, како Романија, Бугарија,
Црна Гора, Турција, Грција, Кипар, да собираат пчелин ортов за да може да
обезбедиме сигурна и квалитетна суровина за извоз. Потенцијал има посебно
кај младите пчелари кои се спремни да започнат со сопствена работа и свој
бизнис со пчеларење, а тоа го промовира и Министерството за земјоделие на
РСМ преку ИПАРД, ИПА И ФЗТР, со што ги стимулираат младите, но и
повозрасните, мажи и жени да набават пчелни семејства и да вршат пчеларење.

Сакам да им порачам посебно на микро, малите и средните компании да се
охрабрат, да не се двоумат кога сакаат да започнат сопствен бизнис. Бизнис
можности постојат, поддршка од институциите во нашата земја исто така, но
потребна е поголема храброст и доверба во системот. Јас мојот бизнис, така да
речам, го започнав благодарение на Стопанската комора на Македонија и на
тоа што видов можност во информацијата која ми беше пласирана од страна на

ЕЕН-платформата како дел од еден Проект на Комората. Потоа продолжив, се
борев и се борам, изнаоѓам нови можности и патеки за да стигнам до
зацртаното. Никој не можеше ни да сонува дека сега ќе имаме некаква криза
поврзана со короната, но и во вакви услови, место за застанување на бизнисот
не смее да има, секоја криза треба да ја гледаме како нова можност, а секоја
информација која ни се нуди да ја гледаме со доверба дека од неа можеме
нешто да научиме и да добиеме!

