
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

СТОПАНСКА КОМОРА  

НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ И СТРАТЕШКИ ИСТРАЖУВАЊА 

ПРОГРАМА за обуката „Развој на стартап бизниси“ 
Таргет-група: млади невработени/вработени лица кои имаат 

желба да започнат сопствен бизнис (три групи по 20 учесници) 

 
Обуката „Развој на стартап бизниси“ е наменета за млади невработени/вработени 

лица    
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА СТАРТАП БИЗНИСИ 

МЕНТОРИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 

НА СТАРТАП БИЗНИСИ 

д-р Ристо Иванов и Јадранка Аризанковска  
 

Ристо Иванов – доктор по економски науки на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, со над 20 години 

искуство со деловните консултантски услуги и со 

советодавните услуги во Република Северна Македонија 

и во Западен Балкан. Како сертифициран менаџмент-

консултант и како професионален проектен менаџер, 

негова експертиза се растот на бизнисот, 

претприемништвото, конкурентоста и градењето 

капацитети на поединци и на организации.  

Има развиено методологии за поддршка на стартап 

бизниси, за менторирање за раст на бизнисот и за 

мобилизирање финансии преку проектен пристап, во насока на побрзо и на полесно 

остварување на поставените цели. Организирал над 500 обуки за претприемништво 

и за вештини за планирање на бизнисот на преку 10.000 стартапи, а советувал повеќе 

од 300 компании и организации.   

Во 2014 година, како претседател на „МКА 2000“, ја доби наградата за најдинамична 

менаџмент консалтинг асоцијација во Југоисточна Европа.  

Претседател е на Здружението за бизнис и консултанти „КРЕАЦИЈА“ Скопје, кое 

испорачува услуги за градење капацитети за подобар пазарен настап и пристап до 

финансии преку ефикасно користење на ресурите.  

 

Јадранка Аризанковска (Стопанска комора на СМ). 

Дипломиран економист на Економскиот факултет на 

Универзитетот „Маквари“ во Сиднеј, Австралија. 

Сертифициран менаџмент-консултант, проектен менаџер 

на повеќе од 10 проекти и координатор на проектите што 

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 

и како виш советник, а тековно е менаџер на Центарот 

за проекти и координатор на регионалните комори и на 

меѓународната економија и соработка. Има повеќегодишно практично искуство (15 

години) со подготовка, аплицирање и со реализација на проекти поврзани со 

креирање нови услуги, поддршка за градење капацитети и за јакнење на 

конкурентските предности и иновациски капацитети на компаниите членки. 

Реализирала голем број обуки и едукативни настани за подготовка на компаниите да 

аплицираат во европските фондови и континуирано ги насочува и ги советува во кои 

европски програми нивните проектни идеи можат да се применат. Детално познавање 

на темите од областа на Европската Унија, европските програми и на програмите за 

аплицирање проекти на другите меѓународни институции, а поврзани со 

конкурентноста и со иновативноста на македонската економија. 
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МОДУЛ I 

1. Претприемачките вештини и нивната примена во 

развивањето на бизнис-идејата 
 

Период на реализација: март 2022  

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ НА МОДУЛОТ: д-р Сузана 

Трајковска-Кочанковска 

Сузана Трајковска-Кочанковска е доктор за 

претприемништво и за управување со МСП, консултант, 

ментор, тренер, проектен менаџер и експерт за продажба 

и за маркетинг, со повеќе од 15 години искуство во 

реалниот бизнис и во едукацијата. Работи на развој на 

иновативни идеи, акцелератори за ИТ-индустријата и на 

бизнис-инкубатори, развивајќи голема мрежи на клиенти 

(фирми и институции). Долгогодишното искуство со 

бизнис-планирање, развивање планови за одржливост, 

маркетинг и продажба, со иновативни проекти, 

финансиско управување за организации, маркетинг-

стратегии и со развој на производи се рефлектира врз 

реализацијата на  меѓународни проекти со УСАИД, проекти на ЕУ, со меѓународни 

невладини организации, други донатори и локални компании. Истражувачките и 

аналитичките способности ги реализира преку ситуациски анализи на 

претприемачката средина и на фирмите и преку идна проекција на трендовите. Како 

извршен директор на Фондацијата „Сизигија“ креира „custom made“ обуки, според 

потребите на клиентите, и успешно ги применува со мерливи индикатори.  

 

 

КОЈА Е ЦЕЛТА НА МОДУЛОТ? 
 

Модулот го оспособува учесникот да избере и да развие идеја за започнување бизнис, 

да стекне знаење за алатките за проценка на изводливоста на пазарот и да го 

подготви за следниот модул од обуката. 

Првиот ден учесникот се воведува во запознавањето со претприемачките вештини и 

сфаќа дека тие можат да се научат преку пренесување на искуствата на млади 

претприемачи во развивањето успешен бизнис. Планирани се четири говорници за 

давање одговори на следните прашања: што ме мотивира да започнам сопствен 

бизнис; кои мои карактеристики беа важни за успехот; кои беа моите најтешки 

одлуки; кои беа моментите кога се сомневав дека треба да продолжам понатаму; кое 

е моето мото во бизнисот; што би им препорачал на оние кои сакаат да започнат свој 

бизнис.     

Вториот ден е наменет за презентирање на основите на претприемништвото и на 

карактеристиките на претприемачот, а преку вежби учесниците се водат да ги 

препознаат личните карактеристики неопходни за започнување и за водење стартап 

бизнис. 
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Третиот ден од обуката го води ученикот во изборот на бизнис-идеја и во проценката 

на пазарните можности за нејзино реализирање. На почетокот на учесниците ќе им 

се обратат претставници на познати брендови, кои ќе им претстават области каде што 

имаат потреба од производи и од услуги кои би претставувале иновации на пазарот. 

Добиените сознанија и новите аспекти на бизнисот (дигитализацијата, енергетската 

ефикасност и заштитата на животната средина) ќе се користат за примена на алатки 

за идентификување и за селекција на бизнис-идејата на учесникот. SWOT-анализа на 

идејата и дизајн на производите за потребите на брендовите и на новите трендови. 

Четвртиот ден учесниците ќе бидат водени во процесот на оцена на изводливоста на 

идејата на пазарот, како да се процени потенцијалот на пазарот, потенцијалните 

купувачи и како да се стигне до нив. 

 

 

ПРЕДАВАЧИ – мотивациски говорници  
Сопственичките на „АвАв“ се добитнички на наградата „СИА“ за најдобро социјално 

претпријатие 

 

Михаела Поповиќ е инженер архитект со големо 

искуство во користењето рециклирани материјали во 

модерен дизајн и е голем поддржувач на одржливиот 

развој. Пред да ја продолжи својата кариера во 

приватниот сектор, 6 години работи во Акционерското 

друштво за изградба и за стопанисување со станбен и 

со деловен простор, како инженер во подготовка и како 

соработник на објекти.  

Таа и Наде се две млади образувани девојки со 

претприемачки дух, полни со љубов и со ентузијазам да започнат сопствен бизнис и 

да направат промена во односот и во грижата спрема уличните кучиња. Михаела со 

својата уметничка душа и со креативноста го дизајнираше и го изведе паркот „АвАв 

хепи дог“ користејки контејнери, палети, стари гуми и остатоци од градежни 

материјали, притоа водејќи максимална грижа за енергетска ефикасност и за 

заштитата на животната средина.  

Во рамките на својата професионална кариера учествува на поголем број студиски 

патувања, семинари и обуки од областа на менаџирањето и на организацијата на 

стартап претпријатија и едукативени центари како што се „Дог траст“, Сараево; 

„Social Impact Hub“, Скопје; SIA Summit, Белград, Србија; Social Impact, Acceleratory 

program, Скопје итн. 

Михаела поседува големи менаџерски, организациски и административни вештини и 

искуство, како и постигнување извонредност во планирањето и во организирањето 

настани, кои редовно се организираат во „АвАв хепи дог“, но и повеќе меѓународни 

организации и проекти. Поседува и одлично познавање од областа на психологија на 

домашните миленици и нивно тренирање на основни манири на однесување и веќе 4 

години, заедно со Наде, успешно го менаџира центарот „АвАв хепи дог“.  
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Наде Богоевска е магистер по стратегиски 

комуникации, но има искуство и со маркетинг, а особено 

со односи со јавноста и со комуникациски стратегии и 

социјални медиуми. Таа е млад претприемач со одлични 

организациски способности и богата со иновативни идеи 

за решавање многу социјални проблеми во заедницата. 

Пред да започне со сопствен бизнис Наде учествуваше 

во повеќе проекти со обуки за подигнување на свеста за 

јавен интерес и за подигнување на моќта на медиумите 

и на граѓанскиот сектор за заштита на јавната политика, 

со цел подигнување на свеста на граѓанскиот сектор, 

медиумите и на професионалните новинари за јавниот 

интерес, комуникациска пракса во контекст на социјалните протести и барање за 

јавна отчетност, одговорност и за важноста на јавниот интерес за постигнување добро 

владеење и принципи на добро управување, финансирани од меѓународни 

организации.  

Наде поседува широка експертиза и големо искуство во доменот на комуникациите и 

на односите со јавноста, со посебен фокус врз преговарачките тактики, лобирањето, 

како и човечките ресурси и управувањето и развојот на организацијата. 

Преку студиски патувања со самофинансирање, Наде има посетено повеќе центри за 

кучиња низ Европа, а се стекнала и со меѓународно искуство и со добра пракса, која 

ја применува во Македонија. Во рамките на својата професионална кариера 

учествувала на поголем број студиски патувања, семинари и обуки од областа на 

менаџирањето и на организацијата на стартап претпријатија и едукативени центари, 

како што се „Дог траст“, Сараево; „Social Impact Hub“, Скопје; SIA Summit, Белград, 

Србија; Social Impact, Acceleratory program, Скопје итн. 

Преку четиригодишното раководење сопствен бизнис, Наде и Михаела стекнуваат 

знаењa и вештини потребни за започнување сопствен бизнис, како и за менаџирање 

на секојдневното тековно работење на компанијата, од аспект на раководење со 

човечки ресурси и организациско однесување, финансиско работење, практична 

примена на релевантната законска регулатива, финансиско и даночно работење, 

облигациони односи, платен промет и статусно право од Законот за трговско друштво. 

Денес, по 4 години од започнувањето, „АвАв хепи дог“ е мало претпријатие со 9 

вработени и со многу развојни и инвестициски планови за ширење на бизнисот во 

иднина.  

Михаела заедно со Наде, како сопственички на „АвАв“, е добитничка на наградата 

„СИА“ за најдобро социјално претпријатие за 2017 година. 
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Стартап – Македонија  
 

Игор Маџов е инвеститор, претприемач и повеќе од 10 

години вклучен во растот и во развојот на стартап 

екосистемот во Македонија и во Југоисточна Европа. Како 

коосновач и претседател на Startup Macedonia е во 

постојан контакт со предизвиците што ги имаат стартап 

компаниите и ги поврзува најуспешните бизниси со 

изворите на финансирање од Македонија и од странство 

во рамките на Швајцарската програма за 

претприемништво во улога на инвестициски фасилитатор 

за Западен Балкан. Во изминатите години има 

соработувано со над 200 стартап компании и им има овозможено да дојдат до 

финансирање за своите иновативни и технолошки производи преку пристап до equity 

инвестиција (ангел-инвеститори, фондови VC и PE). 

Го има завршено своето високо образование на Економскиот факултет, а преку разни 

едукативни посети и истражувања работел со иновативни центри од Јапонија, 

Швајцарија, Шведска и од САД. Игор верува дека преку дигитална трансформација, 

иновација, вмрежување и преку правилно искористување на ресурсите може да се 

изврши значително влијание врз општеството, во кое сите ќе имаат право да ги 

реализираат своите амбиции. 

 

 

Софија Дацева (27) има завршено додипломски студии 

по финансии и претприемништво на Бизнис-школата 

„ХАЛТ“ во Лондон и има завршено магистерски студии 

на Универзитетот „Варвик“, на Факултетот „Варвик – 

производствена група“ со специјализација во областа на 

иновациите и на претприемништвото. Софија е основач 

и управител на две компании: „Матриошка“ ДОО Скопје 

и „ВАЈС груп“ ДООЕЛ Скопје. Двете компании се 

фокусираат на развој на иновативни, технолошки 

процеси во прехранбената индустрија, кои би имале 

додадена вредност за таргет-клиентите и позитивно 

влијание врз животната средина. Првата компанија – „Матриошка“ – е формирана во 

2017 година и нејзин главен фокус претставува развој на иновативен, технолошки 

процес на покачување на точката на мрзнење на виното од -18 ℃ на 0 ℃. Оваа 

иновација беше искористена за развој на нов производ – сладолед со вино – при што 

крајниот резултат би претставувал едно канче од 180 мл, кое може да постигне 

еквивалентен ефект на консумирање чаша вино. Со тоа компанијата создава не само 

нов вид сладолед туку и нов начин на консумирање вино – во замрзната форма. Во 

јануари 2021 година „Матриошка“ формира и своја подружница во Обединетото 

Кралство поради зголемениот интерес од британската Влада за продажба на 

сладоледот на англискиот пазар. Втората компанија, „ВАЈС груп“, се фокусира на 

развој на мултифункционален адитив од комиње, создаден според моделот на 

циркуларна економија. Причината поради која овој адитив се нарекува 

мултифункционален е тоа што има улога на растителни влакна, антиоксиданси и на 

http://www.startupmacedonia.mk/
http://www.swissep.org/
http://www.swissep.org/
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обојувачи на храна. Во моментов производителите на храна користат три различни 

адитиви (природни или вештачки) за да ги добијат овие својства во својот краен 

производ, додека, пак, адитивот на „ВАЈС груп“ претставува единствен производ со 

три функционалности, кој ќе биде продаван до таргет-клиентите по економски 

исплатлива цена, но и ќе им помогне на винариите за едноставно отстранување на 

отпадот настанат од комиње при процесот на производство на вино. 

  Тамара Тренчевска е магистер по финансии и 

финансово право на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје и тековен студент на втори 

магистерски студии на Државниот универзитет во 

Виена, Австрија, насока Европско и меѓународно 

трговско право. Својата кариера ја започнува во 

реномирано адвокатско друштво во Скопје, сѐ уште 

како студент од прва година на мастер студии, а во 

текот на втората година се приклучила кон тимот на 

УКИМ на престижниот натпревар по меѓународно 

трговско право Vis Moot Commercial Arbitration, кој 

секоја година се одржува во Виена. По неговото 

завршување и по успешната одбрана на магистерската теза, започнува со работа во 

„Шпаркасе банка“ на позицијата помлад стручен соработник за правни работи по 

кредити. Своето искуство го гради низ работата во повеќе сектори во банката, а 

конкретно по Секторот за банкарски операции се фокусира на продажбата и на 

развојот на производи, а понатаму продолжува и во кабинетот на Управниот одбор. 

Знаењето постојано го надоградува преку посета и преку активно учество на многу 

семинари и на обуки кои се одржуваат во земјата и во странство.  

 

Биљана Стевановска е со 19-годишно искуство како 

обучувач со високо познавање на изработката на 

курикулум за обука на возрасни, развојот на 

обучувачка методологија и на планирањето логистика 

на обуки. Во исто време таа бележи богато искуство 

во испорачувањето обуки за возрасни лица на 

семинари на слединиве теми: стартап бизнис, 

евалуација на бизнис-резултати, управување на 

проектен циклус, организациско работење, 

стратешко планирање, самовработување, 

институционален развој, бизнис-планирање, 

селекција на бизнис-идеја, развој на бизнис-план, 

планирање продажба, буџетирање, семеен рурален 

бизнис, планирање на кариерата и изработка на CV/портфолио. На наведениве теми 

има спроведено повеќе од 200 семинари со над 3.000 учесници. Нејзиното 18-

годишно консултантско искуство со интензивна практична и теоретска експертиза за 

давање совети на кандидатите за локален економски развој ја прави експерт за развој 

на политики за вработување и за посредување при вработување, промотор на бизниси 

во алтернативниот туризам и поддршка во пишувањето предлог-проекти за 

здруженија на граѓани и на мали и средни претпријатија. Таа беше 6 години менаџер 

на туристички бизнис, при што разви електронска продавница за промоција на 

алтернативен туризам, разви и еколошки туризам и аранжмани, а уреди и туристички 

дестинации.      
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Модул  II 

2. Вештини за планирање на бизнисот и за изработка на 

бизнис-план 
 

Период на реализација: април 2022  

 

КООРДИНАТОР И ПРЕДАВАЧ: м-р Игор Мишевски 

м-р Игор Мишевски е коосновач на 

„ИМПАКТ ВЕНЧРС“ Скопје и на Фондацијата 

„Импакт“ Скопје и основач на „НОВА 

СОЛУТИОНС“ Битола. Во 2014 година како 

иноватор добива награда од компанијата 

„Ериксон“ Шведска за најиновативна 

апликација „Фармаркет“ (освоена втора 

награда). Воден е од приспособливост и од 

страст за одржлив развој и за зелен раст. 

Има повеќе од 18 години искуство во 

управувањето со проекти и со лидерството 

во развојните интервенции во приватниот 

сектор. Тој е електроинженер за 

електроника и за телекомуникации и 

магистер на економски науки. Поседува експертиза за олеснување со финансии за 

приватните компании и има познавање од достапната поддршка од државата и од 

донаторите. Работејќи во различни сектори и давајќи иновативни идеи, ја разви 

кариерата како специјалист за претприемништво и за градење претпријатија, 

практичар за развој на пазарниот систем и како евангелист за зелена економија на 

Балканот. 

 

ЦЕЛ НА МОДУЛОТ 
Целта е примена на структуриран начин за поддршка на учесниците да развијат 

бизнис-идеја, да изработат бизнис-план и да го презентираат пред инвеститорите.  

Вториот модул се реализира во четири дена и го оспособува учесникот да го изработи 

бизнис-планот за избраната идеја и да ја оцени исплатливоста на планираниот 

бизнис. 

Основање компанија и видови компании – правна форма, мисија, визија и цели на 

компанијата; организација и менаџмент на компанијата; 

Стартап бизнис и истражување на пазарот; видови истражувања и методи на 

истражување; 

Конкурентски предности, слабости и закани; 

Начин на производство, напредна технологија и продажба; 

Дизајн, промоција и маркетинг на производите; 

Начини на финансирање на стартапот, финансии и грантови; 

Изработка на бизнис-план и менторство; 
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ПРЕДАВАЧИ 
 

Дејан Алексов, „НЕСТ“, компанија за правен и за 

финансиски консалтинг за стартап компании 

Дејан Алексов е стартап адвокат и основач на 

Адвокатската канцеларија „Алексов“, која од 2017 г. 

соработува и им помага на многу млади претприемачи и 

стартап компании. Дејан Алексов беше активен во 

стартап заедницата во 2015 година кога за првпат ги 

изготви правните документи за реализација на 

инвестиција од бизнис-ангели во македонскиот стартап. 

Тогаш подетално се запознава и се интегрира во стартап 

заедницата. Во 2016 година, заедно со уште неколку 

луѓе, ја кооснова „Стартап Македонија“, а од 2018 година 

до средината на 2021 година е претседател. Во моментов 

е ко-основач и управител на НЕСТ ГРОУП, компанија која 

се занимава со советување и која нуди услуги поврзани со советување во 

управувањето на компаниите, во структурирањето на инвестициите и на 

инвестициските документи, како и во сопственичките структури и односи меѓу 

сопственици и инвеститори во стартап компании. 

 

Музафер Таири е генерален директор на Фондацијата 

и на Агенцијата за поддршка на претприемништвото 

„ЕСА“ во Гостивар и акционер на претпријатието 

„Прогрес пазари“. Работната кариера ја започнал во 

1993 година во приватна канцеларија за водење 

книговодство, а од 1998 година бил координатор. По 

три месеци бил назначен за генерален директор на 

проектот „ЕСА“ за поддршка на претпријатијата, 

финансиски и технички поддржан од британската 

Влада. Има 20 години работно искуство со поддршка на 

претприемништвото. Неговото искуство е од областа на 

стратешкото планирање, истражувањето на пазарот, 

изработката на предлог-проекти, на растот на бизнисот, инвестициската програма, 

менаџментот и на маркетингот, а особено е специјализиран во делот на развивањето 

бизнис-идеја и бизнис-планирање на МСП, консултанските услуги, менторството и на 

коучингот. 

 

Дип. зем. инж. Жаклина Голчева е основач на 

„АГРОКОНСАЛТИНГ ПЛУС“ Зрновци, со над 15 години 

искуство во изготвувањето инвестициски програми и 

бизнис-планови за кредитирање одржливи бизниси и 

поединци од областа на земјоделството и на 

преработувачката индустрија. Изготвува апликации 

за грантови преку програмите ИПАРД и ФИТР за 

воспоставување стандарди и иновации за 

подобрување на работењето на бизнисите. Работи 

како консултант за претприемништво и за развој на 

бизнис-идеи, со одржани над 100 обуки за 

http://www.nest.mk/
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невработени лица и за стартап бизниси. Како агроном има искуство со примената на 

стандардите за безбедност на храна и за воспоставување добра земјоделска пракса 

(ГЛОБАЛ ГАП и HACCP). Таа е основач и претседател на Здружението за рурален 

развој „ЈАВОР“ од Зрновци, со 25 години искуство во планирањето и во 

спроведувањето активности и проекти поврзани со заштитата на животната средина 

и со одржливиот рурален развој. Има искуство во воспоставувањето и во 

практикувањето на стандардите за органско земјоделско производство.    

Л’скова Благица е дипломиран психолог, 

претприемач, сопственик и основач на 

консултантската компанија „Gestalt Solutions“ ДОО 

(основана 2008), со 15-годишно искуство како 

тренер, обучувач, консултант  и како бизнис-

ментор. Коавтор е на преку 30 локални и регионални 

стратешки документи за поддршка на 

претприемништвото и на ММСП, како и на 

методологии за развој на претприемничките 

способности и на деловните вештини за ученици од 

основно и од средно образование и за возрасни лица. 

Во рамките на различните проекти, применети од голем број интернационални и 

домашни организации и институции, има одржано преку 500 обуки за развој на 

бизнис-идеја, за бизнис-планирање и за презентација на бизнис-идеја пред 

финансиски институции. Член е на тимот обучувачи во рамките на Програмата 

„Самовработување на МТСП, АВРСМ и на УНДП“, а според методологија и на „ЗБК 

креација“. Претседател е на Здружението за развој, претприемништво и за 

претприемачко учење „Марвел-АДЕЕЛ“. Последните 4 години работи со менаџерските 

тимови на 14 македонски компании, во насока на конципирање, креирање, промоција 

и на продажба на иновативни производи во проекти финансиски поддржани од 

Фондот за иновации и за технолошки развој во рамките на неговите инструменти за 

поддршка. 

Ристо Иванов – доктор по економски науки на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, со над 20 години 

искуство во деловните консултантски и советодавни 

услуги во Република Северна Македонија и во Западен 

Балкан. Како сертифициран менаџмент-консултант и 

како професионален проектен менаџер, негова 

експертиза се растот на бизнисот, претприемништвото, 

конкурентоста и градењето капацитети, поединци и 

организации,  

Има развиено методологии за поддршка на стартап 

бизниси, за менторирање за раст на бизнисот и за 

мобилизирање финансии преку проектен пристап, во 

насока на побрзо и на полесно остварување на поставените цели.  

Организирал над 500 обуки за претприемништво и за вештини за планирање на 

бизнисот за повеќе од 10.000 стартапи и советувал повеќе од 300 компании и 

организации. Во 2014 година, како претседател на „МКА 2000“, ја доби наградата за 

најдинамична менаџмент консалтинг асоцијација во Југоисточна Европа. Претседател 

е на Здружението за бизнис и консултанти „КРЕАЦИЈА“ Скопје, кое испорачува услуги 

за градење капацитети за подобар пазарен настап и пристап до финансии преку 

ефикасно користење на ресурите.  
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Јадранка Аризанковска дипломирала на Економскиот 

факултет на Универзитетот „Маквари“ во Сиднеј, 

Австралија. Јадранка е сертифициран менаџмент-

консултант, проектен менаџер на повеќе од 10 проекти 

и координатор на проектите што се реализираат во 

Стопанската комора на Северна Македонија. Последните 

15 години  активно работи на подготовка, аплицирање и 

на реализација на проекти поврзани со креирање нови 

услуги, поддршка за градење капацитети и со јакнење 

на конкурентските предности и на иновациските 

капацитети на компаниите членки. Реализирала голем 

број обуки и едукативни настани за подготовка на 

компаниите да аплицираат во европските фондови и континуирано ги насочува и ги 

советува во кои европски програми нивните проектни идеи може да се аплицираат. 

Темите од областа на Европската Унија, европските програми и на програмите за 

аплицирање на проекти на другите меѓународни институции, а поврзани со 

конкурентноста и со иновативноста на македонската економија, се следени со 

особено внимание, со цел навремено информирање и поддршка на компаниите 

членки. 

 

МОДУЛ III 

3. Менторирање за пристап до инвестиции  
 

Период на реализација: мај 2022 година 

 

КООРДИНАТОР И МЕНТОР: д-р Ристо 

Иванов  

 

ЦЕЛ НА МОДУЛОТ  
Да го подготви учесникот за одбрана на бизнис-

планот пред инвеститори, банки и пред други 

финансиски институции. 

Третиот модул се реализира во два дена и го 

оспособува учесникот да пристапи до инвеститори и да обезбеди средства за 

одржливост на стартап бизнисот. 

 

Теми на менторските сесии 
 Презентациски вештини, техники и средства  

 Подготовка на презентација за бизнис-планот  

 Учество на конференција за презентирање на бизнис-планот пред 

инвеститори, банки и пред други финансиски институции  
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МЕНТОРИ  
Сузана Трајковска-Кочанковска е доктор за 

претприемништво и за управување со МСП, 

консултант, ментор, тренер, проектен менаџер, како и 

експерт за продажба и за маркетинг, со повеќе од 15 

години искуство во реалниот бизнис и во едукацијата. 

Работи на развој на иновативни идеи, акцелератори за 

ИТ-индустријата и на бизнис-инкубатори, развивајќи 

голема мрежи на клиенти – фирми и институции. 

Долгогодишното искуство со бизнис-планирањето, 

развивањето планови за одржливост, маркетинг и за 

продажба, со иновативните проекти, финансиското 

управување за организации, маркетинг-стратегиите и 

со развојот на производи се рефлектира врз 

реализацијата на  меѓународни проекти со УСАИД, проекти на ЕУ, меѓународни 

невладини организации, други донатори и со локални компании. Истражувачките и 

аналитичките способности ги реализира преку ситуациски анализи на 

претприемачката средина, фирмите и на идната проекција на трендовите. Како 

извршен директор на Фондацијата „Сизигија“ креира „custom made“ обуки, според 

потребите на клиентите, и успешно ги применува со мерливи индикатори.  

 

Игор Маџов е инвеститор, претприемач и повеќе од 10 

години вклучен во растот и во развојот на стартап 

екосистемот во Македонија и во Југоисточна Европа. 

Како коосновач и како претседател на Startup 

Macedonia, во постојан е контакт со предизвиците што 

ги имаат стартап компаниите и ги поврзува 

најуспешните бизниси со изворите на финансирање од 

Македонија и од странство во рамките на  Швајцарската 

програма за претприемништво во улога на инвестициски 

фасилиратор за Западен Балкан. Во изминатите години 

има соработувано со повеќе од 200 стартап компании и 

им има овозможено да дојдат до финансирање за своите иновативни и технолошки 

производи, преку пристап до equity инвестиција (ангел-инвеститори, фондови VC и 

PE). Своето високо образование го има завршено на Економскиот факултет, а преку 

разни едукативни посети и истражувања работел со иновативни центри од Јапонија, 

Швајцарија, Шведска и од САД. Игор верува дека преку дигитална трансформација, 

иновација, вмрежување и преку правилно искористување на ресурсите може да се 

изврши значително влијание врз општеството, во кое сите имаат право да ги 

реализираат своите амбиции. 

Музафер Таири е генерален директор на Фондацијата 

и на Агенцијата за поддршка на претприемништвото 

„ЕСА“ во Гостивар и акционер на претпријатието 

„Прогрес пазари“. Работната кариера ја започнал во 

1993 година во приватна канцеларија за водење 

книговодство, а од 1998 година бил координатор. По 

три месеци бил назначен за генерален директор на 

Проектот „ЕСА“ за поддршка на претпријатијата, 

финансиски и технички поддржан од британската 

Влада. Има 20 години работно искуство во поддршка 

http://www.startupmacedonia.mk/
http://www.startupmacedonia.mk/
http://www.swissep.org/
http://www.swissep.org/
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на претприемништво. Неговото искуство е од областа на стратешкото планирање, 

истражувањето на пазарот, изработката на предлог-проекти, на растот на бизнисот, 

инвестициската програма, менаџментот и на маркетингот, а особено е специјализиран 

во делот на развивањето бизнис-идеја и бизнис-планирање на МСП, консултански 

услуги, менторство и коучинг. 

 

Дип. зем. инж. Жаклина Голчева е основач на 

„АГРОКОНСАЛТИНГ ППУС“ Зрновци, со над 15 

години искуство во изготвувањето инвестициски 

програми и бизнис-планови за кредитирање 

одржливи бизниси и поединци од областа на 

земјоделството и на преработувачката индустрија. 

Изготвува апликации за грантовите ИПАРД и 

ФИТР  за воспоставување стандарди и иновации за 

подобрување на работењето на бизнисите. Работи 

како консултант за претприемништво и за развој на 

бизнис-идеи, со одржани над 100 обуки за 

невработени лица и за стартап бизниси. Како агроном има искуство со примената на 

стандардите за безбедност на храната и со воспоставувањето добра земјоделска 

пракса (ГЛОБАЛ ГАП и HACCP). Таа е основач и претседател на Здружението за 

рурален развој „ЈАВОР“ од Зрновци, со 25 години искуство во планирањето и во 

спроведувањето активности и проекти поврзани со заштитата на животната средина 

и со одржливиот рурален развој. Има  искуство во  воспоставувањето и во 

практикувањето на стандардите за органско земјоделско производство. 

Сања Аризанов е дипломиран економист, динамична, 

иновативна и ориентирана спрема резултати, со 15+ 

години сеопфатно деловно искуство, вклучувајќи 

дизајнирање наставни програми за возрасни, испорака 

на обуки за групи и за поединци и менторски сесии. 

Препознатлива е по создавањето мотивирачка средина за 

учење преку ангажирање учесници, посебни сесии и 

преку активности. Со себе носи единствена посветеност 

за постигнување индивидуални и организациски цели и 

задачи. Деловното искуство го започнува пред повеќе од 

15 години во консалтинг-сектор, со посебен акцент врз 

финансискиот консалтинг, експертизата во ревизијата на 

финансиски извештаи и врз „due-diligence“ проектите. 

Професионалното искуство го надополнува и го 

комбинира со животното, па така, по 10 години 

корпоративно искуство, прави исчекор во приватниот сектор, со истовремено градење 

семејство. Постојано работи на професионално унапредување и надоградување – 

поседува лиценца за овластен ревизор, овластен сметководител и за обучувач на 

возрасни. Мајка е на три деца, посветена е и се залага за родова еднаквост и за 

зајакнување на жените во бизнисот, за алтернативни опции за грижа и за нега на 

децата, за грижа и за нега на старите лица, а особено за хуманизација на работното 

место. Во последниве 5 години посебно внимание и фокус им посветува на 

практичното образование на возрасни и на унапредувањето и развојот на 

поединците.  


