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Таргет група: 20-25 претставници од среден менаџмент на
големи и средно големи компании

МЕНТОРИ:
д-р Глигор Бишев и д-р Јелисавета Георгиева Јовевска

д-р Глигор Бишев е претседател на Управниот одбор и
генерален извршен директор на „Шпаркасе Банка АД
Скопје" од 6.6.2013 година. Тој волонтерски ја извршува и
улогата на Претседател на Советот на менаџери
претприемачи-Институт/академија
за
извоз,
при
Стопанската комора на Северна Македонија.
Својата кариера ја започна во 1984 година во Народната
банка на РМ, најпрво како помлад економист, а подоцна во
1993 година како генерален директор, за во 1994 година
да биде назначен за вицегувернер и во периодот од 1997 до 2000 година за Заменик
гувернер на Народната банка на Македонија. Од 2000 година, д-р Бишев ја
извршуваше функцијата главен извршен директор и претседател на Управниот одбор
во Стопанска банка АД Скопје. Покрај професионалниот ангажман, д-р Бишев е
активен и во областа на економските науки, како вонреден професор на Економскиот
факултет – Прилеп и член на Деловниот Совет при Универзитетот Американ Колеџ –
Скопје. Една од позначајните функции што ги извршувал во својата досегашна
кариера е копретседавач на Втората работна маса за економска обнова и развој на
Пактот за стабилност (јануари - јуни 2000).

д-р Јелисавета Георгиева Јовевска. Дипломирала на
Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје отсек маркетинг и надворешна трговија.
Магистрира на истиот факултет смер маркетинг, а докторските
стидии ги завршува на отсекот менаџмент на Економскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје на
тема за бизнис-асоцијациите, со акцент на менаџментот во
функција на ефикасно и ефективно остварување на целите и
задачите на Коморите во Европа и во светот. Во Стопанската
комора работи 20 години во повеќе области координирајќи и
неколку здруженија меѓу кои Здружението на банкарството и
здружението на осигурувањето. 15 години беше генерален
секретар односно, извршен директор на Стопанската комора
на Македонија, а моментално е на функцијата потпретседател на Комората и Проектен
менаџер за развој на новоформираните Совети при Комората (Совет за унапредување
на квалитетот на високото образование, Совет за унапредување на квалитетот на
тренингот и обуките и Совет за унапредување на индустриското производство и
извозот како и координатор на Советот за странски инвеститори (ФИЦ) при Комората).
Д-р Георгиева Јовевска повеќе години е лиценциран медијатор, лиценциран обучувач
на медијатори и лиценциран помирувач и арбитер за мирно решавање на работните
спорови. Таа е претседател на Асоцијацијата за поддршка на медијацијата при
Стопанската комора на Северна Македонија.
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МОДУЛ ПРВ КЛУБ НА МЕНАЏЕРИ –
ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО
1.1. Мотивациони говори – Моето лично искуство
Датуми на реализација: 9 и 10 декември 2021 година

Која е целта на овој модул?
Во овој модул се планирани осум мотивациони говори на познати бизнис лидери од
Република Северна Македонија во кои е планирано да се даде осврт на следните
прашања: Моето школување, Пораките на моите професори, Моето прво
вработување, Кои беа моите идоли?, Движењето во кариерата? Што е мојата
мотивација и движечка сила?, Што правев различно од другите?, Која беше мојата
најтешка одлука? Како го бирав и градев мојот тим? Моето животно мото, Како се
справувам со стресни ситуации?, Кои карактеристики ги сметам за најбитни?, Што би
им препорачал на помладата генерација?
Последните два часа се наменети за дискусија: што е заедничко кај успешните
лидери? Дали е тоа доброто образование?, Мотивираноста, Истрајноста, Добриот тим,
Идејата или, пак, нивната надареност и индивидуалните карактеристики.

Резиме/Дискусија/Прашалник

ПРЕДАВАЧИ НА МОДУЛОТ:
Бранко Азески. Роден во Охрид, на 31.01.1962
година. Дипломирал на Правниот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и бил
асистент на Факултетот за безбедност и општествена
самозаштита во Скопје, по предметот Уставно право.
Во периодот од 1988 до 1990 година jа вршел
функцијата претседател на Младината на Југославија.
Во текот на професионалниот живот ги извршувал
следниве функции: претседател на УО и заменикгенерален директор на „Слобода“ АД Охрид (19901994 година), главен извршен директор на „Сломер Слобода - Меркур“ (1994-1998 година), генерален директор на хотелот „Александар
Палас“, Скопје (1998 -2003 година) и сопственик на компанијата „Хит Плус“ ДООЕЛ.
Од 2012 година е главен извршен директор на Асоцијацијата за ГС1 стандарди - ГС1
Македонија.
За претседател на Стопанската комора на Македонија бил избран на 10 март 2005
година, функција која ја извршува и до денес. Од 2018 година е потпретседател на
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Коморскиот инвестициски форум со седиште во Трст, Италија, а во периодот од 2006
и 2014 година бил претседател на Асоцијацијата на балкански комори (АБК).
Од 2016 до 2021 година бил почесен конзул на Црна Гора во Република Северна
Македонија, со седиште во Штип.
Азески бил член во повеќе национални органи и тела, но и член на меѓународното
советодавно тело при Економскиот факултет во Љубљана (2018 година) и член на
Советодавниот одбор на мрежата за деловен развој на Југоисточна Европа во Виена
(од 2019 година). Бил претседател на Управниот одбор на Охридскиот пливачки
маратон во 1993 година. Добитник е на Специјално признание „Најдобар претседател
на комора во регионот“ во 2013 година, доделена од Европското здружение на
управители - Дирекција за најдобар управител ЈИЕ, како и „Создавател на столетието“
- 2016 година; награда од Меѓународниот економски форум „Перспективи“,
Дубровник и „Промоглобал“ од Загреб, како и домашни награди и признанија.
Проф.д-р Кочо Анѓушев. Роден е во Велес, на
20.06.1969 година. Дипломирал на Машинскиот
факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“, Скопје
во 1992 година. Магистрирал во 1995 година, а во 1998
година станал доктор на науки. Во периодот 1993 до
1996 година работи како стручен соработник на
факултетот, а потоа и асистент сé до 1998 година, кога
станува и доцент на факултетот.
Во периодот 2000 до 2002 година бил помошник на
генералниот директор за производство на електрична
енергија во ЈП „Електростопанство на Македонија“.
Во 2003 година ја основал фирмата „Фероинвест“ која
добила концесија врз 21 хидроелектрана во Македонија, а истата година Анѓушев
купил мнозинство од акциите во фабриката за жичени производи „Брако“. Подоцна
го основал претставништвото на групацијата „Енерџи Деливери Солушнс“ (ЕДС) во
Македонија, кое се занимава со трговија на електрична енергија. До 2017 година
бил главен извршен директор на Феро Инвест ДОО и EДС (Energy Delivery Solution)
ДОО. Во периодот од 2017 до 2020 година бил заменик на претседателот на Владата
задолжен за економски прашања. Анѓушев е актуелен заменик-претседател на
Стопанската комора на Северна Македонија и член на “Клуб 100” при Комората. Во
моментов ја извршува функцијата претседател на УО на „Брако Групацијата“ и
професор на Машинскиот факултет во Скопје.

м-р Виктор Мизо завршил додипломски и постдипломски
студии на машинскиот факултет на универзитетот „
Rochester Institute of Technology“, во Њујорк .
Работната кариера ја започнал како развојен инженер во
Магна Интернационал, а потоа бил дел од престижната
двогодишна глобална програма - Technical Leadership
Program под водство на Џек Велч во Џенерал Електрик,
каде што работи на технички дизајн на локомотиви.
Следниот ангажман е како инженер за квалитет во
програмата Six Sigma на Џенерал Електрик каде ја добива
титулата Master Black Belt.
Ја завршува МБА програмата на бизнис школата на Харвард
како прв од само двајца македонци кои се здобиле со МБА диплома од Харвард, по
што работи како консултант во McKinsey & Co. во Њујорк. Кариера ја продолжува во
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индустријата за медиуми и забава како ко-основач на интернет компании за
дигиталнаи музички апликации во Њујорк, Лондон и Токио и како менаџер на
најпознатите светски диџеи.
Во периодот од 2007 до 2017 година е директор на Агенцијата за странски инвестиции
и на Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони, каде активно учествува
во процесот на брендирање на државата како инвестициска дестинација,
привлекување странски инвестиции и развивање на концептот за Слободни зони.
Од 2017 година е на чело на Костал Македонија во Охрид - глобална германска
семејна компанија која е добавувач на автомобилски компоненти за премиум
производители на возила.
Виктор Мизo е потпретседател на Стопанската комора на Северна Македонија,
претседател на Советот за унапредување на индустриското производство и извозот и
претседател на Асоцијацијата на странски компании со технолошко напредно
производство при Стопанската комора на Северна Македонија.

д-р Драгана Чифлиганец, во 2006 година му се
приклучи на тимот на „Адора инженеринг“, минувајќи
ги сите скалила во работата, се стекнува со докторска
титула и станува извршен директор на компанијата. Со
своето знаење целосно посветена на работата, во
голема мера придонесе во воведувањето на
интернационалните стандарди, трасирајќи го патот на
новите технологии и иновативни решенија за
поквалитетно домување, што стана препознатлив
имиџ на „Адора“.
Драгана Чифлиганец е член на Собранието Стопанската
комора на Македонија како и потпретседател на Комората
во мандатниот период 2020-2025 година.

Герасим Кујунџиев, кој по професија е машински
инженер, е професионалец со 30 годишно искуство во
индустријата за производство на никел. Роден е во
Кавадарци на 04.02.1966 година а дипломира на
Машинскиот факултет во Скопје во 1986 година.
Работното искуство го започнува како инженер за
одржување во фабриката за никел во Кавадарци
(тогашно ФЕ-НИ) и напредува низ сите нивоа во следните
20 години, сè до заменик генерален директор. Ваквиот
кариерен развој му дава директен увид и генерирање
знаење и искуство за силните и слабите страни во сите
сфери на работењето на фабриката, од производниот
процес, до набавка, финансии, логистика, продажба итн.
Во 2016 година се стекнува и со меѓународно искуство, повторно во никлоносната
индустрија, кога е ангажиран за Проект менаџер за инвестиции и унапредување, во
компанијата Falconbrdige Dominicana во Домениканската Република, каде реализира
бројни важни инвестициски проекти. Од 2018 година, по превземањето на фабриката
за никел во Кавадарци од страна на Еуроникел, назначен е за прв генерален директор
на „Еуроникел Индустри“ ДОО Кавадарци, од страна на новите инвеститори. Под
негово раководство, фабриката се издигнува од незавидна положба до рекордно
производството, со што компанија станува една од најголемите извозници, со
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инвестиции од исклучително големи размери, кои се од стратешко значење за развој
на компанијата, но и со значаен придонес кон целокупната домашна економија.
Назначен е за потпретседател на Здружението на металурзите при Стопанската
Комора на РСМ во 2015, а денес е член на Управниот одбор на Стопанската комора
на Северна Македонија и член на Собранието, за мандатниот период 2020-2025
година. Член е на Собранието при Институтот за Стандардизација на РСМ, на Ротари
Клубот во Кавадарци, со кој претседателствувал во периодот 2011-2012, како и на
бројни други деловни здруженија и асоцијации, чија цел е национален економски,
деловен и општествен развој.

Арбен Абдурахмани. Роден во селото Селце, Тетово
на 18.06.1973 година. Основач и ко-сопственик на
компаниите „Везе Шари“, „Лецкер“, „Електрошари“ и
„Голд Ланд“. По завршувањето на Високата школа за
техника во Германија, до 2000 година работел како
одговорен за одржување и производство на конзумни
јајца
во
живинарската
фарма
„Сеемилер“Дизелдорф/Аусбург, во Германија. Во 2000 година
одлучил заедно со неговите партнери од Германија да
инвестира и да започне сопствен бизнис во Тетово.
Во 2001 година започнал со работа со живинарската
фарма „Везе Шари“ која прераснала во водечките
производители на конзумни јајца во Северна
Македонија. Во моментов, истата е одобрена за извоз на конзумни јајца во ЕУ и за
НАТО силите.
Во 2007 година започнал со работа со „Лецкер“ за производство на производи,
подготовки и преработки од живинско и говедско месо, а во 2015 година ја пуштил
во употреба „Електрошари“ биогасната термоцентрала која произведува електрична
енергија од нуспроизводи од животинско потекло кои се продуцираат во сопствените
производствени капацитети како отпад. Во 2017 година ги проширил своите
инвестиции и започнл активности со „Голд Ланд“, село Славеј, Прилеп, кој
претставува
земјоделско сточарски комплекс.
Активностите се насочени
на примарното земјоделско производство, пред сѐ на силажа и зрнести житни култури
наменети за потребите на „Везе Шари“ и „Електрошари“.

Ирена Јакимовска. Водена од желбата за
личен развој и унапредување на образованието,
како тинејџер, заминала во Велика Британија
каде останала во следните 10 години, во кои
најпрво започнала да работи во италијански
ресторан во Лондон, за потоа да продолжи да се
развива во текстилниот сектор во доменот на
производство на облека и мода.
Водена од искуството стекнато во странство, се
вратила во Македонија и во Прилеп го основала
својот прв приватен бизнис - бутикот „Ангел“. Во
2003 година во партнерство со инвеститор од
Велика Британија започнала лон производство
во Македонија под името „Комфи Ангел“. По
неколку годишен раст и развој на бизнисот, започнала да развива сопствени брендови
и производи следени со постојан технолошки раст, но секогаш со фокус кон луѓето
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кои се дел од компанијата преку нивно директно вклучување во управувањето и
унапредување на „Комфи Ангел“.
Активен член е на Стопанската комора на Северна Македонија и со својот ангажман
во Комората доаѓа до позицијата заменик-претседател на Советот за странски
инвеститори (ФИЦ), како и до позицијата претседател на Регионалната комора со
седиште во Прилеп.
Добитник е на златната плакета од Европското здружение на Менаџери на југоисточна
и средна Европа за најдобар менаџер на компанија.

м-р Глигор Цветанов. Роден на 28.10.1973 година во
Виница. Дипломирал менаџмент на Факултетот за
Економија и организација на претприемништво, а
подоцна завршил магистерски студии на Факултетот за
психологија на МСУ и се здобил со звање магистер по
психолошки науки.
Професионалната кариера ја започнал на 20 годишна
возраст во семејната компанија „Макпрогрес“ ДОО,
Виница во која ги поминал скоро сите работни
позиции. Денес ја извршува функцијата генерален
директор во „Макпрогрес“ ДОО, Виница. Се дообразувал на повеќе домашни и
странски менаџерски школи како Корнел универзитетот во Америка и Топ клас,
школата за менаџери, но се дообразувал и во областа на технологијата на храна на
најголемите Институти за развој на храна на Каргил во Франција и Белгија и во
Институтот на Пуратос во Белгија од каде го стекнал знаењето и искуството во
пекарската и кондиторската индустрија. Редовно посетува светски саеми во областа
на работењето каде што црпе креативни идеи кои ги имплементира во работата.
Има добиено повеќе награди и признанија меѓу кои Личност на годината на Нова
Македонија за 2015 година и Европски Најменаџер Сараево 2018 година.
Глигор Цветанов моментално е и актуелен потпретседател на Стопанска Комора на
Северна Македонија.
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МОДУЛ ВТОРИ
1.2. Интерпретација на макроекономските показатели
(интерпретирање на економски индикатори потребни за бизнисот)
Датуми на реализација: 27 и 28 јануари 2022 година

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ: ПЕТАР ТРПЕСКИ
м-р Петар Трпески повеќе години извршува раководни
функции во банкарскиот и финансискиот сектор. Во
својата кариера бил одговорен за управување со
корпоративно банкарство, институционално банкарство
и банкарството со население. Има широки познавања и
непосредно искуство во делот на финансиските пазари,
општите финансии, корпоративното финансирање,
проектното финансирање и финансискиот менаџмент.
Трпески се има стекнато со MBA на Sheffield University и
ACCA од Association of Chartered Certified Accountants. Во
моментот е докторант на Универзитетот во Љубљана.

Која е целта на модулот?
Овој курс на учесниците ќе им ги објасни основните макроекономски индикатори и
нивното толкување, вклучувајќи го контекстот на финансиите, реалната економија,
пазарите на капитал, централните банки и јавните финансии. Понатаму, курсот треба
да го стимулира користењето на макроекономијата и макроекономските трендови при
носењето на одлуки за бизнисот, на стратешко и оперативно ниво, и со тоа да ги
направи бизнисите поуспешни. Финално и најважно, преку подобрување на
вештините во макроекономијата, курсот треба да ги унапреди менаџерските и
лидерските способности на учесниците.
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Теми кои ќе бидат опфатени на модулот:
Вовед - содржина, цели и кратко претставување на
предавачите/учесниците
Основни макроекономски индикатори и нивни релации


БДП



Национален доход



Инфлација



Трговски дефицит



Невработеност



Останто

Макроекономија и финансии


Како се формираат пазарните каматни стапки? Што се реални каматни
стапки? Макроекономијата и изворите на финансирање

Монетарна политика


Основни индикатори и политики.



Како треба да се толкуваат политиките и одлуките на централните банки?

Фискална политика и јавни финансии


Политики



Како влијаат различните политики врз економијата и бизнисот?

Макроекономија и пазари на капитал


Како влијаат макроекономските движења врз пазарите на капитал?



Современи макроекономски прашања



Нееднаквост и распределба на богатство



Ефикасност



Девизни курсеви - Еврозона и подрачја со национална валута

Користење на информации поврзани со макроекономијата
Следење медиуми, вести, објави, коментари.
 Каде можат да се добијат релевантни и агрегирани макроекономски
податоци?

Резиме/Дискусија/Прашалник
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Предавачи на модулот:
Акад.д-р Таки Фити- економист и поранешен министер
за финансии на Репблика Македонија. Роден е во 1950
година
во
Крушево.
Високото
образование
и
докторантските стдуии ги завршил на Економскиот
факултет при УКИМ во Скопје. Д-р Фити е претседател
на Македонската Академија на науките и уметностите
(МАНУ) од 2016–2019 година. Редовен професор е избран
во 1998 година. Бил редовен професор на Економскиот
факултет при УКИМ во Скопје и
предавал
фундаменталната економска дисциплина – Основи на
економијата и дисциплината Претприемништво. Извесен
период, на Факултетот ја предавал и дисциплината Развој
на
економската
мисла.
Бил
раководител
на
постдипломскиот
студиум
Економски
развој
и
меѓународни финансии на Економскиот факултет во Скопје. На постдипломските
студии на матичниот факултет ги предава предметите: Современи макроекономски
концепции и политики; Социјална политика и пазар на труд во ЕУ; Нови можности и
претприемништво; и Менаџерска економија. Таки Фити е автор или коавтор на повеќе
од 30 книги од кои позначајни се: „Транснационални компании и извоз на капитал“,
„Модерен капитализам“, „Претприемништво и менаџмент на претприемништво“,
„Економија - микроекономски пристап“, и „Економија - макроекономски пристап“.
Академик Фити е член на Европското друштво за култура (Société Européenne de
Culture) и визитинг-професор на Економскиот факултет во Загреб. Од 2017 година е
член на Европска академија на науките и уметностите.
д-р Глигор Бишев е претседател на Управниот одбор
и генерален извршен директор на „Шпаркасе Банка
АД Скопје" од 6.6.2013 година. Тој волонтерски ја
извршува и улогата на Претседател на Советот на
менаџери претприемачи – Институт/академија за
извоз, при Стопанската комора на
Северна
Македонија.
Својата кариера ја започна во 1984 година во
Народната банка на РМ, најпрво како помлад
економист, а подоцна во 1993 година како генерален
директор, за во 1994 година да биде назначен за
вицегувернер и во периодот од 1997 до 2000 година за
Заменик гувернер на Народната банка на Македонија. Од 2000 година, д-р Бишев ја
извршуваше функцијата главен извршен директор и претседател на Управниот одбор
во Стопанска банка АД Скопје. Покрај професионалниот ангажман, д-р Бишев е
активен и во областа на економските науки, како вонреден професор на Економскиот
факултет – Прилеп и член на Деловниот Совет при Универзитетот Американ Колеџ –
Скопје. Една од позначајните функции што ги извршувал во својата досегашна
кариера е копретседавач на Втората работна маса за економска обнова и развој на
Пактот за стабилност (јануари - јуни 2000).
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Проф. д-р Горан Петревски. Професорот Петревски
дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот
Св. Кирил и Методиј во Скопје во 1993 година. Во 1998
година, магистрирал на истиот факултет, на студиумот по
монетарна економија, а докторирал во 2004 година на тема
од монетарната политика. Академската кариера ја
започнал во 1995 година, кога се вработил како
соработник на Факултетот за туризам и угостителство во
Охрид при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола.
Од 2003 година работи на Економскиот факултет во Скопје,
најпрвин како соработник по група предмети од областа на
финансиите, а потоа како наставник на додипломските и
постдипломските студии. Од септември 2009 година до
февруари 2011 година бил продекан за настава на
Економскиот факултет – Скопје. Од 2006 година до 2013 година бил член на Советот
на Народната банка на Македонија. Неговиот научен интерес претежно е насочен кон
следниве области: макроекономија, монетарна политика, банкарство, економика на
девизните курсеви и фискалната политика. Професорот Петревски објавил трудови
во меѓународните списанија: Empirical Economics, Economic Systems, Journal of Post
Keynesian
Economics, Eastern
European
Economics, Post-Communist
Economies, Problems
of
Post-Communism, Empirica.
Journal
of
European
Economics, Hacienda Pública Española/Review of Public Economics, International Journal
of Monetary Economics and Finance и South East Europe Review for Labour and Social
Affairs. Исто така, тој објавил и две книги: Монетарна политика – теорија и
искуството на Македoнија (2005) и Управување со банките (2008 и 2011). Од 2014
година, тој е редовен колумнист во списанието Економија и бизнис. Покрај работата
во областа на економијата, тој пишува и белетристика и има издадено еден роман и
две збирки раскази.

д-р Анита Ангеловска-Бежоска е гувернер на
Народната банка на Република Северна Македонија.
Д-р Ангеловска-Бежоска е во Одборот на гувернери на
Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) и член на
Управниот одбор на Виенската иницијатива 2, како
претставник на шесте земји од регионот на Југоисточна
Европа коишто сѐ уште не се членки на Европската Унија.
Таа стапи на функцијата гувернер
по речиси
дванаесетгодишно претходно работно искуство во
Народната банка, и тоа, најпрво како главен економист,
а потоа, безмалку осум години како вицегувернер
задолжен за областите монетарна политика, истражување
и статистика, при што беше и заменик-гувернер за
Република Македонија во Одборот на гувернери на ММФ.
Својот професионален ангажман го започна како стручен
соработник за финансиски систем при Министерството за
финансии, во кое на различни работни позиции минува осум години од својата
работна кариера најпрво како раководител на Проектот за воспоставување трезорски
систем во нашата земја, а потоа и како раководител на секторот Трезор каде што дава
исклучително значаен придонес за спроведувањето клучни реформи во системот на
јавни финансии во државата. Д-р Ангеловска-Бежоска во својата богата
професионална историја била и на позицијата државен секретар во Министерството
за финансии. Автор е на повеќе стручни и научни трудови од областа на монетарната
политика и макроекономската политика, воопшто, но и на трудови од областа на
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фискалната политика и управувањето со јавните финансии. Во текот на нејзината
досегашна кариера, ангажирана е и како предавач на повеќе домашни и меѓународни
образовни и научни институции. Својата докторска дисертација ја има одбрането во
2015 година, на Економскиот факултет во Љубљана, Република Словенија, на тема
„Координација на монетарната и фискалната политика во Република Македонија“.
д-р Фатмир Бесими е министер за финансии во
Владата на Република Северна Македонија. Високото
образование го завршил на Економскиот факултет при
УКИМ, насока „Финансии и банкарство“ во 1998
година. Постдипломските и докторантските студии по
економија ги завршил на Универзитетот „Стафордшир“
во Обединетото Кралство. Д-р Бесими извршувал
голем број јавни и државни функции како: заменикпретседател на Владата задолжен за европски
прашања, министер за економија и директор на
Јавното претпријатие за аеродромски услуги. Има
богата кариера и во рамки на банкарскиот сектор
којашто ја започнал како стручен соработник во
Стопанската банка АД Скопје, потоа вицегувернер на Народната банка, економист во
Канцеларијата на Светска банка во Косово и истражувач во Народната банка на
Република Македонија. Во рамки на академските ангажмани и наставна кариера тој e
вонреден професор на Факултетот за бизнис и економија при Универзитетот на
Југоисточна Европа и визитинг висок соработник (вонреден професор) на
Лондонската школа за економија и политички науки при Европскиот институт. Исто
така ангажиран е и како консултант од меѓународни финансиски институции како што
се Светска банка и УНДП за анализи и проекти во земјава, Европа и Централна Азија.

м-р Иван Штериев е главен извршен директор на
Одборот на директори на Македонската берза АД
Скопје. М-р Штериев има богато работно искуство на
пазарот на хартии од вредност. Од 2005 година е
именуван за главен извршен директор на Берзата, а
дотогаш е дел од тимовите кои работеа на основање
и започнување со работа на Берзата, како директор
на Секторот за тргување со хартии од вредност.
Кариерата ја започна во 1994 година во Агенцијата за
санација на банки на Република Македонија.
Дипломирал и магистрирал на Економскиот факултет при УКИМ во Скопје, насока
монетарна економија. Учествувал на многубројни конференции, дебати и тркалезни
маси на теми за актуелните состојби и перспективи на пазарот на хартии од вредност
во државата и пошироко. Исто така свој значаен придонес дава со воспоставувањето
на Тренинг центарот при Македонската берза АД Скопје, реализиран со поддршка од
Европската банка за обнова и развој, како и организација на обуки за корпоративни
секретари (внатрешни правни советници). Тој е коавтор на книгата „Прирачник за
берза“. Учествувал во работни групи за изготвување закони и подзаконски прописи
поврзани со индустријата за хартии од вредност. М-р Штериев бил член на Управниот
одбор на Македонскиот Централен Депозитар за хартии од вредност и комесар во
македонската КХВ. Работел и како член на Управниот одбор на Американскомакедонската стопанска комора. Во моментов е член на извршниот одбор на
Федерацијата на Евроазиските берзи (FEAS) и Надзорниот одбор на SEE LINK
(компанија основана заеднички од берзите од Загреб, Софија и Скопје).
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д-р
Владимир
Глигоров
своето
образование го завршил во Белград
каде што е и роден. Магистрирал во
1973 година, а докторирал во 1977
година на универзитетот Колумбија
во Њујорк. Работел на белградскиот
универзитет
и
на
институтот
за
економски науки, а од 1994 година
работи како виш истражувач во
Виенскиот институт за меѓународни
економски студии (wiiw), а неговите
истражувања
се
фокусирани
на
макроекономијата, економијата и политиката во Југоисточна Европа, а посебно во
државите од поранешна Југославија. Работи на истражувачки проекти за Европската
комисија, а има и консултантски ангажмани за меѓународни организации како Светска
банка, ОЕЦД, итн. Тој е предавач на Универзитетот во Виена и редовен соработник
на фирмата „Оксфорд аналитика“. Редовен колумнист е во повеќе весници и
неделници во Југоисточна Европа, во кои елаборира бројни глобални и регионални
економски, социо-културолошки и политичко – правни прашања и тематики.

Јапонската Агенција
порамнувања.

за

м-р Зоран Јовановски - Роден во Белград на
08.01.1965
година.
Дипломирал
на
Економскиот факултет при Универзитетот
„Св.Кирил
и
Методиј“
во
Скопје,
на
финансиско-сметководствено
банкарска
насока. Магистрирал на Универзитетот на
Арканзас
во
САД,
како
корисник
на
двeгодишна „Рон Браун“ стипендија од
американската влада. Учествувал на бројни
обуки и семинари, вклучително и во
организација на Меѓународниот Монетарен
Фонд, Универзитетите Харвард и ИНСЕАД,
меѓународна соработка, Банката за меѓународни

Во професионална кариера повеќе од 10 години работел во Народна банка,
вклучително и како советник-координатор на гувернерот и генерален директор на
Секторот за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност. Бил член
на Управувачкиот комитет за пензиски реформи. Работел 14 години во приватниот
сегмент на банкарскиот сектор („Стопанска банка“ АД Скопје и „Комерцијална
банка“), а моментално е независен член на Надзорниот одбор на НЛБ банка АД Скопје.
Во Стопанската комора работи од јануари 2019 година, најпрвин како советник на УО
за економски прашања, а сега како потпретседател и проектен менаџер за развојни
операции.
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МОДУЛ ТРЕТИ
1.3. Интерпретација на корпоративни финансии
Датуми на реализација:17 и 18.02.2022

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ: МАЈА СТЕВКОВА
ШТЕРИЕВА
д-р Маја Стевкова Штериева- Член на Управен
одбор на Комерцијална банка, Претседател на
Македонска Банкарска Асоцијација
Д-р Маја Стевкова Штериева е родена во 1970
година во Скопје. Дипломира, магистрира и
докторира на Економскиот факултет при УКИМ во
Скопје. Образование го надополнува со бројни
обуки и семинари влкучително програмите на ATTF
Luxemburg , AOTS и други.
Својата професионална кариера ја започнува во 1993 година во Комерцијална банка,
каде професионално се развива низ повеќе области и во моментот како член на
Управниот одбор ја извршува функцијата Главен финансов директор надлежен за
областите финансии, финансиски пазари и ликвидност, план и анализа, и управување
со ризиците.
Од 2019 година ја извршува функцијата Претседател на Македонската Банкарска
Асоцијација и како претставник на банката е Член на Надзорен одбор на КБ Прво АД,
друштво за управување со пензиски фондови.
Дополнително покрај бројни предавања во различни институции и универзитети, во
моментот е Предавач на Економски факултет при Универзитетот Американ Колеџ
Скопје, по предметот Финансии на претприемништво „Entrepreneurial finance”
(англиска програма).

Кој е целта на модулот?
Да ве запознае со практичните аспекти на корпоративните финансии. Што се
корпоративните финансии? Дали добро ги разбираме, како подобро да ги разбираме,
како нѐ гледаат засегнатите страни банки, добарувачи, клиенти?
Корпоративните финасии се однесуваат на одговорноста за финансискиот раст и
развој на компанијата.
Да се биде лидер кој умее со корпоративните финасии подразбира да се раководи со
сите аспекти на финансиите вклучително зголемување на вредноста на бизнисот,
генерирање на поврат на инвестициите, изнаоѓање на извори на финансирање,
креирање и интерпретирање на финансиските извештаи.
Како да се постигне тоа? Дали се поседува доволно практично знаење за трите
области на корпоративните финансии: буџетирање, структура на капиталот и
менџмент на капиталот. Како подобро да се управува со ризикот во компаниите.
Која е целта на корпоративните финасии?
Максимизација на богатството на сопствениците на капиталот, преку максимизација
на вредноста на компанијата.
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Теми кои ќе бидат опфатени:
Вовед и Основни концепти на корпоративни финасии
Што опфаќа финансискиот менаџмент


Целта на финансискиот менџмент



Финансиската функција во релација со останатите функции



Дивидендна политика

Осврт кон финансиските извештаи


Анализа и толкување на финасиски извештаи



Финансиско планирање, потреба и значење



Временска вредност на парите

Финансиска анализа


Примена, постапка и показатели



Практични аспекти



Финансиско планирање

Долгорочно финансиско одлучување


Потреба од долгорочни и трајни извори на капитал



(акции, долгорчни кредити, обврзници, др.)

Краткорочно финансиско одлучување


Управување со обртните средства



Краткорочно финансирање

Управување со ризиците во компанијата


Релација меѓу приносот и ризикот

Резиме/Дискусија/Прашалник
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Предавачи на модулот:
д-р Сашо Арсов - Професор на Економски факултет
Скопје,
група
предмети,
вклучително
Финансиски
менаџмент.
Д-р Сашо Арсов е роден во 1971 година во Скопје.
Дипломира, магистрира и докторира на Економскиот
факултет при УКИМ во Скопје. Своето образование во 2009
година го надополнува и со звањето CFA (Сертифициран
финансиски аналитичар), од американскиот CFA Institute.
Својот професионален агажман го започнува во Агенцијата
на Република
Македонија за трансформација на
претпријатијата со општествен капитал. Од 1997 година е
ангажиран како помлад асистент по два предмети на Економскиот факултет при УКИМ.
Во 2003 година е избран за доцент, а во 2013 година за редовен професор. Во
периодот 2005-2006 година предава и постдипломски студии по Јавни политики и
менаџмент организирани од страна на Школата за постдипломски студии по јавна
администрација од Питсбург, САД. Во рамките на својата професионална кариера
учествува како соработник во реализација на повеќе проекти на домашни и
меѓународни институции (Светска банка, УНДП, итн.), а бил ангажиран и како член
на повеќе совети и надзорни одбори во институции и акционерски друштва во земјата.
Автор е на поголем број научни и стручни трудови објавени во странски и во домашни
научни списанија, како и на учебник по Финансиски менаџмент.

м-р Тони Стојановски- член на УО на Стопанска банка
Скопје, Заменик Претседател на Македонска Банкарска
Асоцијација
Тони Стојановски е роден на 26 Јули 1972 година. Своето
високо образование го завршува на Економскиот факултет
при УКИМ во Скопје како дипломиран еконономист во 1996
година, а потоа и како магистер по економски науки во 2012та година.
Работното искуство го започнува во текот на 1996 година во
Народната банка, каде до 2002 година од приправник
напредува до шеф на отсек за вонтеренска супервизија, а
потоа до средината на 2004 година е ангажиран и како советник на Гувернерот. До
крајот на 2009 година извршува повеќе раководни фукции во рамките на секторот за
супервизија, кадешто напредува до в.д. Генерален директор на секторот. Од крајот
на 2009 година до денес извршува неколку раководни функции во Стопанска банка
АД Скопје, почнувајќи како директор на секторот за управување со ризици, сé до
Генерален директор за корпоративно банкарство од почетокот на 2020 година до
денес. Член е и на управниот одбор на банката.
Од мај 2016 година до денес извршува повеќе фукции во рамките на МБА
(Македонската банкарска асоцијација), Македонска Берза АД Скопје и Стопанската
комора на РСМ. Во текот на својата професионална кариера учесник е и на голем број
меѓународни семинари и обуки организирани од повеќе интернационални
организации и централни банки на теми поврзани со банкарството.
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Ѓорѓи Петрушев - Извршен член на Одборот на
Директори и Генерален директор, Млекара АД Битола
Ѓорѓи Петрушев дипломира на Економскиот факултет
при УКИМ во Скопје во 1993 година, а своето
образование го надополнува и со учество во повеќе
едукативни програми од областа на деловниот
менаџмент низ текот на годините.
Својот професионален ангажман го започнува пред
1994 година во приватниот сектор на проекти за
истражување на пазарот со цел продажба на Microsoft
производи. Од 1994 до 2004 година ангажиран е на
раководни позиции во повеќе јавни инситуции, вклучувајќи го и Министерството за
економија каде ја извршува фукцијата државен секретар. Од 2004 до 2017 година
повторно е активен во приватниот сектор на повеќе раководни позиции во рамките
на М6 групацијата, и како Генерален директор на Тиквеш АД Скопје, додека од 2017
година до денес ја извршува фукцијата Генерален директор на компанијата Млекара
АД Битола. Дополнително кон својот тековен професионален ангажман, моментално
ја извршува фукцијата претседател на две тела при Стопанската комора на Северна
Македонија, а бил учесник и во неколку проекти од регионален деловен карактер.
Бојан Цветановски - Претседател на Извршен Одбор
на АЦИ Македонија-Здружение на финансиски пазари;
Раководител на Служба за тргување со средства во НЛБ
Скопје.
Бојан Цветановски е роден 1975-та година во Скопје.
Дипломирал на Економскиот факултет при УКИМ во
Скопје на отсек Финасии и банкарство. Своето
образование активно го надоградува со повеќе
дипломи на теми поврзани со тргување со хартии од
вредност и менаџмент издадени од странски образовни
организации.
Својата професионална кариера ја започнува во 1999
година во МБПР (Македонска банка за поддршка на развој), а од крајот на 2001
година до денес ја извршува фукцијата Раководител на служба за тргување со
средства и изведени финансиски инструменти во НЛБ Банка. Исто така, ангажиран е
како Претседател на Извршниот одбор на АЦИ Македонија, Асоцијација на
финансиските пазари и како претставник на НЛБ Банка во Одборот за следење на
СКИБОР референтните каматни стапки.
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МОДУЛ ЧЕТВРТИ
1.4. Корпоративни вредности
Датуми на реализација: 10 и 11 март 2022

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ: КЛИМЕ ПОПОСКИ
д-р
Климе Попоски
вонреден
професор
на
Универзитетот Св. Климент Охридски, група предмети од
осигурување.
Д-р Климе Попоски е роден во 1970 година во Струга.
Дипломира, магистрира и докторира на Економскиот
факултет при УКИМ во Скопје. Дел од докторските
истражувања ги има реализирано на University of
Wisconsin, College of Business Administration, US. Во 2008
година бил на Постдокторски истражувања на HumboldtUniversität zu Berlin, Germany, School of Business and
Economics, Institute of Banking, Stock-Exchanges and Insurance.
Својата професионална кариера ја започна во 1995 година во банкарска индустрија
како девизен референт во Алмако Банка АД Скопје. Од март 1999 година, Климе ја
започна својата академска кариера како асистент, доцент и од 2013 година како
вонреден професор на Универзитетот Св. Климент Охридски, департмент за
осигурувње во Охрид. Предава предмети од областа на осигурување и при тоа
објавува научно-истражувачи трудови во домашни и меѓународни научни списанија.
Климе Попоски бил првиот Претседател на Совет на Експерти на Агенцијата за
Супервизија на Осигурување од нејзиното основање во 2009 година и ја обавувал
функцијата во два мандата за периодот 2009 – 2019 година. Професорот Попоски е
член на неколку меѓународни организации како што се: Бордот на гувернери на при
Asia-Pacific Risk and Insurance Association, член на European Group of Risk and
Insurance Economists и International Insurance Society. Иницијатор и еден од
основачите на новоформираното здружение на истражувачи Eastern European Risk
Insurance Association. За време на неговото претседавање со Агенцијата за
супервизија на осигурувањето, Попоски учествуваше во неколку работни групи при
Меѓународната Асоцијација на Супервизори на Осигурување, вклучително и неговото
членство во Supervisory Forum, Task Force on Insurtech.

Кој е целта на модулот?
Постоење на јасни корпоративни вредности ви помага да се осигурате дека сите ваши
вработени работат на исти цели. Корпоративните вредности ја поддржуваат визијата
на компанијата и ја обликуваат нејзината култура. Затоа секоја деловна одлука треба
да биде усогласена со овие вредности.
Бизнис без корпоративни вредности не е навистина бизнис. Како можете да изградите
одлични тимови, да испорачате одлична услуга за клиентите и да поттикнете
иновации ако не сте ги дефинирале и не сте ги споделиле вредностите на вашата
компанија со вашите вработени? Корпоративните вредности ја обликуваат културата
на вашата компанија и влијаат на вашата деловна стратегија. Тие ви помагаат да
создадете цел, да ја подобрите кохезијата на тимот и да создадете чувство на
посветеност на работното место.
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За таа цел, во модулот насловен „Корпоративни вредности“ ќе бидат согледани
теоретските фундаменти и најдобри практики поврзани со вредностите како
двигатели на голем број процеси во организацијата.
Како посебна додадена вредност на модулот претставуваат актуелните теми за нови
корпоративни вредности поврзани со предизвиците на одржливост и ублажување на
негативните последици од климатските промени. Во деловен контекст, одржливоста
се однесува на бизнис моделот на компанијата, односно како нејзините производи и
услуги придонесуваат за одржлив развој.

Теми кои ќе бидат опфатени:


Вредности на компанијата: Дефиниција и принципи



Како да ги дефинирате вашите основни корпоративни вредности?



Како вредностите на компанија им помагаат на вработените да донесат
правилни одлуки?



Комуникација со вашите вработени



Однос клиент и корпоративни вредности



Привлекување клиенти кои споделуваат исти и/или слични корпоративни
вредности



Примери за заеднички корпоративни вредности
o

Интегритет, Смелост, Искреност, Праведност, Доверливост,
Одговорност, Учење, Искуство на клиентите, Баланс, Забава,
Дисциплина, Понизност, Сопственост, Ориентиран кон резултат,
Постојано подобрување, Лидерство, Напорна работа, Разновидност,
Развој на вработените, Иновации, Квалитет, Тимска работа,
Едноставност, Соработка и партнерство, Идеализам, Храброст,
Несебичност, Самодисциплина



Развој на стратегија за одржливост и животна средина, социјална и
управувачка компонента (ESG)



Идентификување на проблеми со материјалноста (матрица на материјалност)



Како ESG може да влијае на економските перформанси и да создаде
вредност?



Иднината на ESG известувањето

Резиме/Дискусија/Прашалник
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Предавачи на модулот:
При крајот на нејзините економски студии на
Виенскиот економски универзитет, коишто ја
одвеле и еден семестар во Шведска, Петра
Ринглер започнува да работи за Виенската
осигурителна групација (Vienna Insurance Group),
една од водечките осигурителни групации во
средна и источна Европа. Темелите ги удира со
специјализација во осигурителната индустрија и со
дипломски труд на тема „Развојно ориентирани
осигурителни компании во регионот на средна и
источна Европа“. Се вклучува во тимот на
генералниот секретаријат на VIG и презема
одговорности во областа на подготовка на годишни
извештаи. Притоа, Петра Ринглер добро се
запознава со VIG и решава да ја искористи
програмата за мобилност на VIG, работејќи еден месец во унгарската компанија Унион
Бизтосито (Union Biztosító) во Будимпешта. Пролетта 2015 г., Ринглер ги презема сите
агенди за короративна општествена одговорност на Групацијата. Три години подоцна,
ги завршува магистерските студии по Одржливост и одговорно управување. Од 2021
г., го предводи тимот за еколошко, социјално и корпоративно управување (ESG) во
рамки на Одделот за европски работи и ESG на VIG.

д-р Александра Јанеска Илиев е вонреден
професор на департманот по менаџмент при
Економскиот факултет-Скопје на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Дипломирала на
Универзитетот
за
професионална
едукација
„Фонтис“ во Ајндховен, Холандија, а магистрирала
и докторирала на Економскиот факултет - Скопје.
Д-р Александра Јанеска-Илиев била учесник на
домашни
и
на
меѓународни
проекти,
а
партиципирала на стручни собири од различен тип.
Главни области на истражувачки интерес се
поврзани со организациските науки, пред сѐ во
делот организациско однесување и активна е во
истражувања поврзани со бихејвиористичките
тенденции во организацијата. Исто така дел од
нејзината сфера на интерес е менаџментот на
малиот бизнис, при што посебно ја интересираат
претприемништвото како што се претприемничкото
образование, претприемачките намери, претприемачкото размислување. ЈанескаИлиев е автор на бројни публикации во различни релевантни домашни и меѓународни
списанија, а исто така е ментор на стручни трудови, дипломски работи и магистерски
трудови.
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Ѓорѓи Петрушев - Извршен член на
Одборот
на
Директори
и
Генерален
директор, Млекара АД Битола.
Ѓорѓи Петрушев дипломира на Економскиот
факултет при УКИМ во Скопје во 1993
година,
а
своето
образование
го
надополнува и со учество во повеќе
едукативни
програми
од
областа
на
деловниот менаџмент низ текот на годините.
Својот
професионален
ангажман
го
започнува пред 1994 година во приватниот
сектор на проекти за истражување на пазарот со цел продажба на Microsoft
производи. Од 1994 до 2004 година ангажиран е на раководни позиции во повеќе
јавни инситуции, вклучувајќи го и Министерството за економија каде ја извршува
фукцијата државен секретар. Од 2004 до 2017 година повторно е активен во
приватниот сектор на повеќе раководни позиции во рамките на М6 групацијата, и
како Генерален директор на Тиквеш АД Скопје, додека од 2017 година до денес ја
извршува функцијата Генерален директор на компанијата Млекара АД Битола.
Дополнително кон својот тековен професионален ангажман, моментално ја извршува
фукцијата претседател на две тела при Стопанската комора на Северна Македонија,
а бил учесник и во неколку проекти од регионален деловен карактер.

д-р Златко Муцунски е роден во Скопје 1969
година. Дипломирал со почести на Машинскиот
Факултет, но со образованието и надградбата
продолжува и понатаму. Во рамки на
програмите за едукација на Групацијата
Фолксваген и Порше Холдингот поминува низ
повеќегодишни специјализации со врвни
предавачи во Германија и Австрија, магистрира
Бизнис
Администрација
на
Економскиот
факултет во Скопје и во Виена, а Докторира во
истата област на University of Southern
California во САД. Кариерата ја започнува во
Металски завод како помлад конструктор, од
каде преминува на позицијата раководител на
пост - продажба во Асиба & МГ која во тоа
време го доби договорот за застапување на
Фолксваген, Ауди и Порше во Македонија.
Кариерниот пат понатаму оди преку фирмата Са
& Са Компани, каде ја води пост - продажбата за
да со преземањето на бизнисот од страна на Порше Холдингот, кон крајот на 2005
година да биде именуван за Генерален Директор на Порше Македонија, како членка
на Фолксваген Групацијата, позиција на која и ден денес се наоѓа.
Воден од девизата дека процесот на учење никогаш не завршува, учесник е на бројни
интернационални обуки и семинари, но и чест гостин-предавач на покана на
училишта и универзитети.
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д-р Ксенија Денчиќ-Михајлов е редовен
професор
на
Економскиот
факултет
при
Универзитетот во Ниш (Ниш, Србија) од
2016година,
(додипломски и
апсолвентски
предмети од полето на Корпоративни финансии и
Деловно
преструктурирање)
и
гостински
професор на Универзитетот за применети науки
Осфалија,
Волфенбител,
Германија
(постдипломски студии, предмет: Општествена
одговорност, стратегија за одржливост и
известување). Таа е придружен член на
Интердисциплинарен
научен
центар
за
управување со ризици и одржливост (ZWIRN) при
Универзитетот за применети науки Остфалија,
Волфенбител
и
придружен
уредник
на
Економското списание на југоисточна Европа (
списание
на
Здружението
на
економски
универзитети од Јужна и Источна Европа и
регионот на Црното Mоре). Покрај нејзината академска работа на универзитетот, д-р
Ксенија Денчиќ-Михајлов е ангажирана како надворешен консултант во рамки на
проектите финансирани од ЕБОР и организирани од Регионалната стопанска комора
во Ниш, Регионалната ангенција за развој на мали и средни претпријатија, како и
Националната служба за вработување. Била вклучена во разни меѓународни
образовни и истражувачки проекти како што се програмата Жан Моне од Еразмус+
или програмата ТЕМПУС. Во моментов, таа е координатор на проектот „Одржливи
финансии и осигурување: принципи на ЕУ, практики и предизвици“ под Жан Моне од
Еразмус+, координиран од страна на Универзитетот во Ниш, Србија. Како автор или
коавтор, д-р Денчиќ-Михајлов има објавено повеќе учебници и монографии, како и
значителен број на научни трудови во високо признати меѓународни и домашни
списанија. Нејзините клучни научно-истражувачки области се одржливи финансии и
инвестирање во ЕСГ (животна средина, општество и управување), известување за
одржливост, корпорациско финансирање и преструктурирање. Поседува меѓународно
искуство од многу странски универзитети (Берген, Норвешка, 2002 г.; Лунд, Шведска,
2002 г.; Клермон-Феран, Франција, 2008 г.; Марибор, Словенија, 2008 г.;
Волфенбител, Германија, 2016 г.-тековно).
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МОДУЛ ПЕТТИ
1.5. Лидерство: принципи, типови и теории на лидерство.
Успешни приказни
Датуми на реализација: 7 и 8 април 2022 година

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ: ОЛГИЦА СПАСЕВСКА
Олгица Спасевска,
Генерален
Секретар
на
Шпаркасе Банка АД Скопје. Во 20 годишното
искуство
обавувала
раководни
позиции
во
банкарскиот сектор, кои покриваат области од
корпоративно
управување,
правни
работи,
усогласеност со прописи, СППФТ како и човечки
ресурси и работни односи.

Која е целта на овој модул?
Најголем дел од модулот ќе биде посветен на интерактивно разгледување на примери
и лични приказни од нашето деловно опкружување. Предавачите – реномирани
менаџери и стопанственици, преку своите лични приказни и анализи на случај, ќе
пренесат искуства и знаења за важноста на лидерството во развојот и водењето на
компаниите.
Преку разгледување на овие примери слушателите ќе имаат можност да се запознаат
со примена на основните теории и принципи на делотворно лидерство во пракса, да
препознаат стилови на лидерство, да ги осознаат своите лидерски вештини и да
споделат искуства за примена на теоретските познавања во пракса.

Теми на модулот
Во рамките на овој модул слушателите ќе имаат можност накратко да се запознаат со
основните теории на лидерство, типови и принципи на лидерство. Накратко ќе се
запознаат со:


Дефиниции, Концепт и Принципи на Лидерство,



Цели и важност на Лидерство,



Лидерство во криза и Лидерство на Проекти,



Управувањето со тимовите,



Мотивирање на вработените.

Резиме/Дискусија/Прашалник
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Предавачи:
Бранко Азески. Роден во Охрид, на 31.01.1962 година.
Дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и бил асистент
на
Факултетот за безбедност и
општествена
самозаштита во Скопје, по предметот Уставно право. Во
периодот од 1988 до 1990 година jа вршел функцијата
претседател на Младината на Југославија.
Во текот на професионалниот живот ги извршувал
следниве функции: претседател на УО и заменикгенерален директор на „Слобода“ АД Охрид (1990-1994
година), главен извршен директор на „Сломер Слобода - Меркур“ (1994-1998 година), генерален
директор на хотелот „Александар Палас“, Скопје (1998 -2003 година) и сопственик
на компанијата „Хит Плус“ ДООЕЛ. Од 2012 година е главен извршен директор на
Асоцијацијата за ГС1 стандарди - ГС1 Македонија.
За претседател на Стопанската комора на Македонија бил избран на 10 март 2005
година, функција која ја извршува и до денес. Од 2018 година е потпретседател на
Коморскиот инвестициски форум со седиште во Трст, Италија, а во периодот од 2006
и 2014 година бил претседател на Асоцијацијата на балкански комори (АБК).
Од 2016 до 2021 година бил почесен конзул на Црна Гора во Република Северна
Македонија, со седиште во Штип.
Азески бил член во повеќе национални органи и тела, но и член на меѓународното
советодавно тело при Економскиот факултет во Љубљана (2018 година) и член на
Советодавниот одбор на мрежата за деловен развој на Југоисточна Европа во Виена
(од 2019 година). Бил претседател на Управниот одбор на Охридскиот пливачки
маратон во 1993 година. Добитник е на Специјално признание „Најдобар претседател
на комора во регионот“ во 2013 година, доделена од Европското здружение на
управители - Дирекција за најдобар управител ЈИЕ, како и „Создавател на столетието“
- 2016 година; награда од Меѓународниот економски форум „Перспективи“,
Дубровник и „Промоглобал“ од Загреб, како и домашни награди и признанија.

Арбен Абдурахмани. Роден во селото Селце, Тетово
на 18.06.1973 година. Основач и ко-сопственик на
компаниите „Везе Шари“,„Лецкер“, „Електрошари“ и
„Голд Ланд“. По завршувањето на Високата школа за
техника во Германија, до 2000 година работел како
одговорен за одржување и производство на конзумни
јајца
во
живинарската
фарма
„Сеемилер“Дизелдорф/Аусбург, во Германија. Во 2000 година
одлучил заедно со неговите партнери од Германија да
инвестира и да започне сопствен бизнис во Тетово. Во
2001 година започнал со работа со живинарската
фарма „Везе Шари“ која прераснала во водечките
производители на конзумни јајца во Северна Македонија. Во моментов, истата е
одобрена за извоз на конзумни јајца во ЕУ и за НАТО силите. Во 2007 година започнал
со работа со „Лецкер“ за производство на производи, подготовки и преработки од
живинско и говедско месо, а во 2015 година ја пуштил во употреба „Електрошари“
биогасната термоцентрала која произведува електрична енергија од нуспроизводи од
животинско потекло кои се продуцираат во сопствените производствени капацитети
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како отпад. Во 2017 година ги проширил своите инвестиции и започнл активности со
„Голд Ланд“, село Славеј, Прилеп, кој претставува земјоделско сточарски
комплекс. Активностите се насочени на примарното земјоделско производство, пред
сѐ на силажа и зрнести житни култури наменети за потребите на „Везе Шари“ и
„Електрошари“.

Драган Јосифовски Главен менаџер и ко-основач на
Paket.mk, магистер по стратегиски маркетинг од
универзитетот Imperial College London, со консултантско
искуство во AB InBev, и 2-годишно искуство во
македонското Министерство за финансии.

Александра Дилевска - Главен извршен директор и
ко-оснивач Publicis Groupe Скопје, една од првите
маркетинг агенции во Македонија, која е дел од една
од најголемите глобални маректинг агенции Publicis
Groupe (PUB.SA).
Александра Дилевска покрај раководната улога во
Publicis Groupe Македонија, ги извршува и функцијата
на Главен извршен директор на Publicis Groupe
Хрватска и Главен оперативен директор на Publicis
Groupe Adriatic.
Под нејзино водство Агенцијата постигна водечко место
во земјата и е добитник на повеќе престижни
регионални и интернационални награди од областа на креативноста и стратешкото
комуницирање. Дилевска во 2015 година е одликувана со престижниот орден, Витез
од Редот на уметности и книжевност (Chevalier des Arts et Lettres) заради нејзините
достигања во промоцијата на креативноста во бизнисот во Македонија, промоција на
македонската креативност надвор од земјата и поддршка на промоцијата на
француската култура во Македонија.

д-р Љупчо Ефтимов, Доцент на Економскиот факултет Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, на прв и втор циклус студии одржува настава по
предметите Менаџмент на човечки ресурси, Стратегиски
менаџмент на човечки ресурси и Менаџмент на
перформанси. Од 2013 година ја извршува функцијата
раководител на студиската програма од втор циклус
студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси.
Член е на Управниот одбор на Македонската асоцијација
за човечки ресурси. Член е на Комитетот за човечки
ресурси при Националниот совет за претприемништво и
конкурентност на Р. Македонија. Член е на Техничкиот
комитетот за менаџмент на човечки ресурси при
Институтот за стандардизација на Р. Македонија

25
ПРОГРАМА ЗА КЛУБ НА МЕНАЏЕРИ – ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ЛИДЕРСТВО

МОДУЛ ШЕСТИ
1.6. Техники на преговарање
Датуми на реализација: 5 и 6 мај 2022 година

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ: ИВАН ПЕТРУШЕВСКИ
Иван Петрушевски Последните 3 години е правен
администратор во Костал Македонија од Охрид. Има
непосредно искуство со преговари на мултилатерални акти
како член на Секторот за меѓународна соработка во
Собранието на Р. Македонија, како и учество во преговори и
реализација на инвестициски договори со мултинационални
комапании, во својство на раководител на сектор во
Дирекцијата за ТИРЗ. Покрај прашањата поврзани со legal
compliance, во Костал е задолжен за имплементација на
надворешни проекти за обуки, комуникација со институци и
фондации и заштита на личните податоци.

Кој е целта на модулот?
Преговорите се дел oд нашето секојдневие, но малкумина ја имаат совладано на
систематски начин уметноста на успешно преговарање стекнувајќи ги потребните
вештини. Класификација на преговори и стратегии, ефикасна подготовка,
истражување и откривање на преговарачките позиции, учество на трета страна,
булверизам, проширување на обемот на преговори, примена на закани и авторитети,
одложување на финалната одлука, преговарање на формални договори,
трансакциски модел на комуникација се дел од прашањата кои ќе бидат опфатени со
модулот. Особините на добри преговарачи, невролингвистичко програмирање и
најчестите грешки во преговорите ќе бидат претставени интерактивнo преку
практични искуства, меѓународни пракси и реални вежби по примерот на еминентните
центри за обука. „Техники на преговарање“ е итензивен и интерактивен модул кој ќе
претставува силна инспирација за натамошен раст и надградба на идните деловни
лидери.
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Теми кои ќе бидат опфатени:


Вовед во преговори, класификација, учесници, позиции;



Практични аспекти на преговорите. Случај: Договор за кредит / Договор за
купопродажба на акции;



Подготовка за преговори;



Техники на закотвување (Ancoring)



BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement);



Психоанализа и преговарање;



Его и суета како пречки во преговорите;



Најчести грешки во преговорите;



Познавање на локалните специфики на пазарот - фактор во преговорите;



“Setting the Interest Rate“ - интрарактивна вежба со теоретски осврт.

* Согласно можностите на учесниците можни се неформални средби (video & in-live) надвор од програмата.

Резиме/Дискусија/Прашалник

Предавачи на модулот:
Кристијан Поленак е управувачки партнер на
адвокатското друштво „Поленак”, со 27-годишно
искуство во повеќе области на правото. Работи како
локален правен советник на повеќе мултинационални
компании, особено за трансакции и корпоративно
управување. Раководел со правни тимови во голем број
преземања и спојувања на компании, финансиски
аранжмани и капитални вложувања.

Владимир Георгиев e специјалист за клиничка
психологија, сертифициран тренер за личен развој и
еден од првите јога тренери во земјата. Како
етаблиран експерт во областа работи со индивидуи,
групи и компании повеќе од 35 години, а во
последните 5 години е ангажиран и како тренер за
личен развој во SEAVUS. Има организирано бројни
семинари за професионален развој од кои најмногу во
Шведска. Владимир е креатор на уникатна програма за
личен развој на менаџери и претприемачи базирана на
длабока психолошка анализа на раната возраст.
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Огнен Цубалебвски е извшрен менаџер на ODW
Elektrik, Струга. Има 30 годишно искуство во
индустријата (Источна Европа, Австрија, Германија,
Шведска)
вклучувајќи
продажба
на
високотехонолошки
механички
компоненти
и
решенија, развој на проекти за обновливи извори на
енергија, воспоставување производствени процеси и
консултации за странски директни инвестиции во
земјата. Поседува Executive MBA, од државниот
универзите Hayward, Калифорнија.

Мирослав Тренчевски е магистар по финансии и
банкарство на државниот Универзитет за економија и
финансии во Санк Петерсбург. Има повеќе од 10
години искуство во меѓународни преговори со земјите
од ЗНД и Кина во различни сфери, со главен акцент на
металургија и микроелектроника. Сопственик и
управител на компанија во Македонија и косопственик
и управител на кинеско-македонска компанија во
Русија. Поранешен економски промотор во Санкт
Петерсбург.

Бошко Становски е докторант на Универзитетот во
Кембриџ, Обединето Кралство, каде што има и
магистрирано. Во текот на академската 2014-2015
година е добитник на престижната Graduate Research
Fellowship
на
Програмата
за
преговори
при
Универзитетот
Харвард,
Масачусетс,
САД.
Има
остварувано студиски престои на универзитетите во
Сиднеј, Грац и на НАТО Колеџот за Одбрана во
Рим. Работел како експерт-консултат за повеќе
меѓународни организации меѓу кои и Council of Europe,
the Berghof Foundation, forumZDF, Danish Refugee
Council и други. Во 2022 година престојува на European
University Institute во Фиренца како Policy Leadership
Fellow.
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д-р Јелисавета Георгиева Јовевска. Дипломирала на
Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје отсек маркетинг и надворешна
трговија. Магистрира на истиот факултет смер
маркетинг, а докторските стидии ги завршува на
отсекот менаџмент на Економскиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје на тема за
бизнис-асоцијациите, со акцент на менаџментот во
функција на ефикасно и ефективно остварување на
целите и задачите на Коморите во Европа и во светот.
Д-р Георгиева Јовевска е актуелен потпретседател на
Стопанската комора на Северна Македонија и
Проектен менаџер за развој на новоформираните
совети при Комората. Во Комората работи 20 години во
неколку области од кои 15 години како извршен
директор на Комората. Таа е лиценциран медијатор и
лиценциран обучувач на медијатори и во последните 4 години има направено повеќе
од 40 предавања-обуки на темата за медијација, посебно пред стопанственици и
други заинтересирани учесници, опфаќајки бројка од над 900 учесници на
предавањата. Георгиева Јовевска има искуство во решавање на спорови со
медијација и потпишано повеќе спогодби за медијација. Автор е на повеќе изданија
и од областа на алтернативното решавање на споровите со наслови: Моќта на
арбитражата за алтернативно решавање на стопанските спорови; Медијација
(промоција-афирмација-успех); Медијација како алтернативно решавање на
стопанскте спорови, Прирачник за основна обука за медијатори и сл.
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МОДУЛ СЕДМИ
1.7. Комуникација, промоција и маркетинг
Датуми на реализација: 26 и 27 мај 2022 година (или 2 и 3 јуни 2022 година)

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ: АЛЕКСАНДРА
ДИЛЕВСКА
Александра Дилевска - Главен извршен директор и
ко-оснивач Publicis Groupe Скопје, една од првите
маркетинг агенции во Македонија, која е дел од една
од најголемите глобални маректинг агенции Publicis
Groupe (PUB.SA).
Александра Дилевска покрај раководната улога во
Publicis Groupe Македонија, ги извршува и функцијата
на Главен извршен директор на Publicis Groupe
Хрватска и Главен оперативен директор на Publicis
Groupe Adriatic.
Под нејзино водство Агенцијата постигна водечко
место во земјата и е добитник на повеќе престижни
регионални и интернационални награди од областа на креативноста и стратешкото
комуницирање. Дилевска во 2015 година е одликувана со престижниот орден, Витез
од Редот на уметности и книжевност (Chevalier des Arts et Lettres) заради нејзините
достигања во промоцијата на креативноста во бизнисот во Македонија, промоција на
македонската креативност надвор од земјата и поддршка на промоцијата на
француската култура во Македонија.

Која е целта на модулот?
Улогата на модулот е развивање на знаење за улогата ма маректингот и брендот во
севкупниот перфоманс на компанијата. Низ комбинација на теорија и примери од
праксата модулот ќе даде одговор на прашањата зашто компаниите го мерат здравјето
на својот бренд и лојалноста на потрошувачите и како тоа влијаее на дефинирање на
целите и активностите на компанијата. Како се гради јак бренд и што е потребно за
една компанија да ги постави своите брендови како драјвери на својот раст во смисол
на организација и ресурси, инвестици, знаење и компаниска култура. Практичен
пристап во развој на бренд идентитет, креирање и спроведување на комуникациски,
креативни и медиумски стратегии и работа со надворешни партнери и агенции.
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Теми кои ќе бидат опфатени:


Маркетинг стратегија;



Истражување и анализи на пазарот и на ставови и навики на потрошувачи;



Развој на продукти, ценовни стартегија и планирање;



Дефинирање и развој на бренд архитектура и бренд идентитет



Развој и имплементација на комуникациска стартегија;



Развој бренд комуникција и креативна стратегија;



Развој на креативни формати и продукација на кампањи за 360 omnichannel
approach;



Медумски стартегии, KPIs, планирање и инвестиции;



Дигитални канали и комуникација, контент и influence;



Маркетинг организација, маркетинг процес и соработка со партнери, агенции
и медиуми.

Резиме/Дискусија/Прашалник

Предавачи на модулот:

Елеонора Ѓорѓева – Директор
планирање во Publicis Groupe Скопје

за

стартегиско

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.
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Тодор Димитровски – 20 години професионално
искуство во комерцијално работење и маркетинг, во
различни индустрии и разни пазари во светот.
Богато и разновидно искуство во делот на
маркетинг
стратегија,
развој
на
продукти,
позиционирање на брендови, сегментација на
пазарот, ценовно позиционирање, комуникации,
управување со продуктно портфолио, управување
со канали за продажба.
Започнувајќи во FMCG индустријата со брендовите
на Coca-Cola и Heineken, како дел од тимот на
Пивара
Скопје,
професионалниот
развој
го
продолжува во телекомуникациските услуги како
дел од Deutsche Telekom во Македонија, како
Директор за маркетинг комуникации. Во рамките на
Deutsche Telekom групацијата продолжува со интернационална кариера на високи
маркетинг позиции во Романија, за потоа следната дестинација да биде Азербејџан,
на позицијата Главен директор за маркетинг во мобилниот оператор Bakcell.
Кариерата во текемоникациите ја продолжува со консултантски ангажман во Алжир,
во катарската групација Ooredoo. Моменталено е анагажиран на освојувањето на
светските пазари со smart home уреди и решенија како дел од start-up бизнис во
Бугарија, за брендот Shelly.

Ненад Ристовски – Директор за дигитални
медиуми во Publicis Groupe Скопје и Taag leader
Publicis NCE
Повеќе од 15 години искуство во менаџирање на
дигитални кампањи на бројни интернационални и
локални клиенти вклучувајќи ги: Стопанска Банка,
Самсунг, Телеком, Raiffeisen Bank, Heineken, Amstel,
FCA, Microsoft, ЕВН, Lactalis, Пакомак, Limak,
Порше, HP и др.
Експертиза во развој на дигитални медиски
стратегии, медиа планирање и закуп, перформанс
маркетинг, data analytics, e-commerce, web
development, data science, automation tools, CRUD,
ETL.
Спикер, модератор и член на жирито на
дигитални/маркетинг конференции и тренинзи.

повеќе

меѓународни

и

домашни

Основач и член на бордот на директори на ИАБ Македонија. Регионално одговорен во
Publicis NCE (16 пазари) за напредни дигитални рекламни технологии.
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СТОПАНСКА КОМОРА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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