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ВОВЕД

Националниот конкурс „Иновативно претпријатие на годината 2019“ е призна-
ние кое се доделува на иновативни македонски претпријатија кои успешно 
лансирале иновација во своето работење. Конкурсот има за цел да промовира 
успешни бизнис модели и достигнувања базирани на иновации и нови техно-
логии од македонски компании во сите индустриски сектори.

Овој конкурс ги препознава и наградува иновативните компании кои имаат 
развиено нови или значително подобрени производи, услуги и/или процеси 
во изминатите три години (2016, 2017 и 2018 година). Право на учество имаа 
старт-ап, мали и средни компании од сите индустриски сектори.

Најдобрите три компании од секоја категорија добиваат признание за ус-
пешност и награда од 200.000 денари, средства обезбедени со поддршка на 
Град Скопје, кои компанијата ќе ги искористи за унапредување на конкурент-
носта на иновацијата и интернационализација на бизнисот. 

Овој каталог ги вклучува сите компании пријавени на националниот конкурс 
за „Иновативно претпријатие на годината 2019“, од секоја категорија и вид на 
иновација. Секоја компанија и соодветната иновација се кратко претставени 
и дополнети со фотографии. Редоследот, описот, понудените информации и 
фотографии се преземени од добиените апликации или јавните медиуми на 
самите компании и немаат никаква поврзаност со процесот на селекција и из-
бор на победниците.

Националниот натпревар „Иновативно претпријатие на годината 2019“ е дел 
од проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку 
подобрена поддршка за иновации“, финансиран од Европската Унија и импле-
ментиран од страна на Фондација за Претприемачки сервис за млади (ПСМ) 
во партнерство со МИР Фондација и АРК Фонд од Бугарија и има за цел да 
придонесе кон креирање на силна иновациска клима во државата преку про-
мовирање на концептот на иновативни бизниси.
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Опис на компанија:

СТРАТУМ РИД е компанија која делува како надворешен R&D оддел на компаниите во Маке-
донија и нуди услуги во делот на развој на нови производи и услуги базирани на истражувања 
на пазарот, односно факти. Компанијата во Македонија ги воведе напредните техники за ис-
тражување и Иновациски менаџмент.

Иновација:

Апликација за детекција на движење на 
зеница на око и препознавање на емоции 
преку фацијална експресија.

Година на формирање: 2015
Адреса: Димитрије Чуповски 1000 ,5/1-25 
Скопје
Е-пошта: vesna.kuzmanovic@stratumrid.mk
Веб страна: www.stratumrid.mk

СТРАТУМ РИД ДООЕЛ Скопје
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Опис на иновација:

Со развојот на технологијата, скапите опреми кои се користат во неврологија и кои се 100% 
точни во идентификацијата и детекцијата на психичките процеси преку електробрановите на 
мозочната активност, движење на зеници на око, емоционална состојба експресирана преку 
лице, галванов рефлекс, пулс, притисок итн., станаа достапни за поширокиот број професии 
кои се базираат на човековите реакции. Така тимот на СТРАТУМ РиД во соработка со научно 
истражувачкиот центар при МАНУ почнаа да работат на развој на алгоритми кои ќе можат 
да го мерат поведението на испитаниците и така да ги детектираат психолошките состојби 
провоцирани од различни тест стимулуси, демократизирани преку методи достапни преку 
единствена платформа.

РАЗВОЈ НА СОЛУЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ:

● Техниките на мерење базирани на имплицитни техники (мерење на несвесните реакции 
на испитаниците) се 95% точни во предикциите, непристрасни, максимално објективни и ги 
детектираат несвесните импулси или 
реакции;

● Со развој на online cloud платформа 
истражувањата можат да се прават ис-
товремено во сите земји од светот, по 
многу достапна цена;

● Културолошките влијанија имаат мало 
влијание на несвесните реакции, однос-
но со имплицитните техники се бележат 
реакциите кои се под влијание на моти-
ваторите кои се и клучни двигатели во 
донесувањето на одлуките;

● Бидејќи цените за користењето вакви 
услуги по нарачка кај агенциите се високи, со платформа која би се користела со претпла-
та, ваквите техники би станале достапни и на компаниите од овој профил што позитивно би 
влијаело на нивните бизнис перформанси;

● Унапредување на образованието односно овозможување на бесплатен пристап до онлајн 
лабораторијата ИМПАЛА за спроведување експериментални нацрти за тестирање на реакции 
на испитаниците во однос на стимулуси како и истражување на поведението на индивидуите 
во различни животни ситуации;
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Опис на компанија:

Адвертајзинг Тајм е агенција за маркетинг која се занимава со услужна и организациона дејност,  
ПР и маркетинг, градење и менаџирање на брендови, поддршка и развој на иновативни старт - апи, 
промоција и туризам, социјални медиуми, претприемништво, меѓународна соработка и иноватив-
ност во организациите. Адвертајзинг тајм, им помага на старт-апите да станат искусни претприема-
чи, како да дојдат до приватни инвеститори, бизнис ангели, фондови, инвестициони проект и сл.

Иновација:

Со наука до нови 
знаења

Опис на  
иновација:

Иновативната идеа 
насловена ’Со нау-
ка до нови знаења’ 
е наменета исклу-
чиво за лица со 
посебни потреби, 
меѓу кои: ретките болести, даунов синдром, аутизам, лица со епилепсија, церебрална парали-
за, лица со интелектуална попреченост итн. Целта на проектот (прв новитет) е наставниците, 
педагозите, психолозите, воспитувачите во градинки кои работат со оваа категорија, преку 
предавања од специјализирани, компетентни професори, доктори на науки, истражувачи од 
земјава и странство да научат нови методи и техники на знаења. Односно, преку предавања, 
вежби, б2б средби со колеги од странство да научат повеќе иновативни методи кои би ги  
примениле во наставниот процес. Со посета на едукациите, овие работници би добиле серти-
фициран документ, признаен од МОН и Министерството за труд и социјала.

АДВЕРТАЈЗИНГ ТАЈМ ДООЕЛ 
Прилеп

Година на формирање: 2019
Адреса: Браќа Миладиновци бр. 31-1, 
Прилеп
Е-пошта: advertajzingikariera@gmail.com



КАТАЛОГ НА КОМПАНИИ

9

Како втор новитет, поради големата 
значајност на звуковната – терапија 
за оваа категорија на лица, за прв 
пат ќе им биде овозможено да се 
запознаат со звуците на народните 
инструменти (кавал, окарина, тамбу-
ра...) преку соодветни „Музички ра-
ботилници“. За таа цел, посетителите 
ќе добијат мали инструменти-барда-
чиња, мали чинели, окарини, кои би 
ги опипале и кои во салите ќе созда-
дат невообичаен звук, од планин-
ските реки, жуборот на потоците и 
сл. Трет дел од иновацијата е наста-
вата во природа, средба и јавање на 
пони кончиња, вклучувајќи  и инте-
рактивни игри, дружења и патувања, 
цртање, изработка на форми од 
пластелин, оригами и сл.
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3  ХЕМОПО ДООЕЛ Скопје

Година на формирање: 2018
Адреса: Ул. Архимедова бр.5, Скопје
Е-пошта: hemopodooel@gmail.com
Веб страна: www.hemopo.mk

   

Опис на компанија:

ХЕМОПО ДООЕЛ е формиран во февруари 2018 година, како резултат на повеќегодишна ра-
бота врз формулацијата на иновативниот производ  Vitrum Guard. Формирана е како стартап 
компанија при Природно-математичкиот факултет во Скопје од страна на проф. д-р Владимир 
Ивановски, чија што научна работа покрај другото опфаќа и изучување на хемиската модифи-
кација на материјали и нивното испитување со помош на инфрацрвена и раманска спектро-
скопија.

Иновација:

VITRUM GUARD – средство за 
заштита на стаклени површини

Опис на иновација:

Vitrum Guard претставува сред-
ство за заштита на стаклени 
површини, производ на стартап 
компанијата ХЕМОПО од Скопје, 
лоцирана на Природно-матема-
тичкиот факултет. Производот 
има патентирана формулација, 
заштитена трговскa марка и дозвола за ставање во промет од Министерството за здравство. 
Средството претставува течност спакувана во прскалка од 500 mL која се напрскува на чисто 
и суво стакло, се размачкува рамномерно по површината и се остава да се исуши. После су-
шењето, со мокра крпа убаво се пребришува или директно со тушот се мие, додека не се за-
бележи дека водата „бега“ од стаклото. Најпосле, се пребришува убаво со сува памучна крпа. 
Постапката е потребно да се повтори уште еднаш.

Ефектот кој се добива после третманот е стакло со зголемена хидрофобност (водата не се 

 

ХЕМОПО 
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задржува на површината и соодветно 
потешко се создава бигор), стаклото е 
полесно за чистење (нечистотиите од 
стаклото се отстрануваат со мокра и 
сува крпа, без користење на хемикалии) 
и намалено е таложењето прашина (ан-
тистатичко дејство).

Средството е пред се наменето за трет-
ман на туш кабини. После туширање 
со млазот од тушот се поминува долж 
стаклото, водата ги собира капките и се 
слева, после што стаклото е суво. Исто 
така може да се користи кај автомобил-
ско стакло, каде ја зголемува преглед-
носта при возење по дождливо време 
и чистењето, а кај прозорските стакла 
прави понатамошното одржувањето 
да е едноставно (само со мокра и сува 
крпа) и дава уникатна прозрачност на 
истите. Третираното стакло е незама-
тено и не ги губи својствата доколку ис-
тото се измие со детергент. Активноста 
трае од две недели до еден месец зави-
сно од употребата.

Места за набавка: МЕРКУР Македонија, 
ДисконтМ - Аеродром и Природно-ма-
тематички факултет, Скопје.

За начинот на употреба и ефектите од 
модификацијата промотивни видеа на: 
www.hemopo.mk, www.facebook.com/
hemopodooel/
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4 ВОРИ Јорданка ДООЕЛ 
Гевгелија

Година на формирање: 1990
Адреса: ул. Загребска 2б, Гевгелија
Е-пошта: vori@vori.com.mk 
Веб страна: www.vori.com.mk

Опис на компанија:

”Вори” Јорданка ДООЕЛ  од Гевгелија е компанија во приватна сопственост која успешно ра-
боти  уште од  своето основање во 1991 година. Се наоѓа во најјужниот дел од нашата држава,  
во непосредна близина на границата со  Република Грција и автопатот   Е-75.

”Вори” произведува  автентични производи  кои  ги препознаваат и задоволуваат потреби-
те на потрошувачите со префинет вкус. Целокупниот асортиман се подготвува  од различни 
видови на еколошко одгледани  зеленчуци и овошја,  кои ги има во изобилие во регионот, а 
производите се прават според  сопствени рецепти во кои  се вклучуваат и традиционалните  
тајни  пренесени од нашите предци.  Состојките се 100% природни без  додавање на  вештач-
ки бои и ароми.

Компанијата работи според стандардите за квалитет ИФС, Хасап, Исо 22000, Халал и Веган.

Иновација:

ГОТОВИ ЗДРАВИ ОБРОЦИ 
во стаклена амбалажа 
(киноа – 4 различни вку-
сови, кускус, булгур)

Опис на  
иновација:

100% природни, здрави 
и готови оброци кои до 
сега можеа да се подгот-
вуваат само во домашни услови или  сосема ретко да се најдат во пластична амбалажа во 
маркети, со  многу краток рок на траење. Производите на „Вори“се спакувани во стаклена 
амбалажа, со рок на траење од 3 години и се идеално решение за достапност на здрава храна 
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во секое време и на секое место. Производите можат да се конзумираат самостојно или да се 
додадат како прилог на други главни јадења и салати.

● Киноа медитерана: тегла полна со здрави киноа зрна, свежо медитеранско овошје, лешни-
ци, бадеми, семки од тиква, семки од сончоглед  и ароматични природни зачини. Соодветно 
за вкусен појадок, лесен ручек или ужина. Вашето идеално решение ако барате нешто здраво 
да понесете на работа, училиште или на пикник.  100%  лесен и природен оброк  полн со вкус.

● Киноа тропикана: киноа поме-
шана со тропско овошје, лешни-
ци, бадеми, семки од сончоглед, 
семки од тиква и ароматични при-
родни зачини.. Крајниот ефект е 
прекрасно лесен, енергетски и 
нутритивен оброк. Перфектна ме-
шавина на вкусови кои со сигур-
ност ќе го направи овој производ 
вашиот омилен избор.

● Кускус со сушени домати и сем-
ки: деликатесен оброк полн со 
вкусови кој ќе ве одведе на вкус-
на авантура која ќе ја паметите 
засекогаш. Оброкот е комбина-
ција на кускус со домати сушени 
на сонце, ароматични природни 
зачини и семки од сончоглед и тиква. Лесен и разнобоен, ќе ви донесе многу задоволство но 
и многу здравствени придобивки и посилен имунитет.

● Булгур мексикана: идеален производ за сите кои сакаат вкусен и балансиран оброк. Бул-
гурот содржи малку калории но многу минерали како: магнезиум,манган и железо. Покрај 
тоа, обезбедува солидна доза на диететски влакна кои се потребни за дигестија и здравје на 
срцето. Булгурот е комбиниран со црвен грав, многу зеленчук и мексикански природни зачи-
ни кои формираат вкусен и здрав оброк кој со сигурност ќе ви се допадне.
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5 ИЗИДА Охрид ДООЕЛ

Година на формирање: 1994
Адреса: Бул. Туристичка бр.44-3/1, Охрид
Е-пошта: info@izida.com.mk 
Веб страна: www.izida.com.mk

Опис на компанија:

Трговското друштво за производство, тр-
говија и услуги ДООЕЛ Изида е основано 
во 1994 година со седиште на бул. Турис-
тичка бр.44 Охрид. Основач на компа-
нијата е Сузана Наумоска, дипломиран 
менаџер, лаборант, козметичар, естети-
чар. Компанијата започнува да работи со 
еден вработен, на изнајмен простор од 
20 метри квадратни со капацитет на ра-
ботење од еден клиент на час и понуда 
од околу десеттина козметички услуги. 
Првичниот мал козметички салон, пре-
раснува во мини SPA центар во сопстве-
ност на компанијата, со најсовремена 
IPL и IRF (ласерска и радиофреквентна) 
технологија и стручен тим на вработени, 
физиотерапевти, козметичари и естети-
чари, со палета од над сто понудени ус-
луги и капацитет од 10 - 15 клиенти на 
час.

Иновацијата:

ЕТНО МАСАЖА: масажа на отворено со 
користење на природни ресурси, тради-
ционални рачно изработени помагала 
од дрво во автентичен амбиент
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Опис на иновација:

Постојаното следење на потребите на ту-
ристите и туристичката понуда во охридско 
-струшкиот регион во 2016 година доведоа 
до унапредување на веќе-постоечката услуга 
-масажа во етно масажа. 

Унапредување (иновацијата) на услугата се 
однесува на:

● Замена на индустриските препарати со при-
родни производи од поднебјето на Охрид и 
Струга како: нане, босилек, мајчина душица, 
рузмарин, зрна грозје, вино,цреши, јагоди,ја-
болка и мед за масaжа;

● Замена на апарати за ритуална техника со 
традиционални помагала, рачно изработени 
од дрво (оклагија, гребло, ваљак , чашка, ох-
ридска трска, сукало) кои се одраз на богатата 
етно традиција на регионот;

● Замена на класичната козметичка унифор-
ма со униформа која произлегува од маке-
донската традиционална носија;

● Воведување на одредени атрактивни лока-
ции заради создавање на автентични амбиен-
ти во склад со услугата 

( https://vimeo.com/297326904  : https://vimeo.com/297327850)
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6 Поликлиника ПЗУ ЕНДОМАК 
Скопје

Година на формирање: 2006
Адреса: 23 Октомври 18а лок 9, 1000 Скопје
Е-пошта: contact@edg.mk    
Веб страна: www.endomak.edg.mk   

  

Опис на компанија:

ЕНДОМАК Скопје е приватна здравствена организација со долгогодишно успешно работење и 
големо искуство во општата стоматологија, ендодонцијата, реставративната и естетската сто-
матологија, имплантологијата, ортодонцијата.  Ендомак е член на EDG (Endomak Dental Group), 
групацијата во која членуваат две стоматолошки клиники, три заботехнички лаборатории, ака-
демија за естетска стоматологија, eCAD центар, Mcenter, ПР и маркетинг агенција и.т.н.

Во ЕНДОМАК се работати со врвна стоматолошка 
опрема, најнови техники и иновации, целосна ди-
гитализација на сите постапки и процедури, како 
и употреба на најквалитетни материјали кои овоз-
можуваат комплетна стоматолошка заштита. Уста-
новата нуди превентивни постапки за спречување 
на болести на забите и устата, лекување на сите 
заболувања на забите и меките ткива, козметски 
и естетски процедури со дизајнирање на насмев-
ката. Покрај тоа, Ендомак успеа да ја издигне ИМ-
ПЛАНТОЛОГИЈАТА на врвно светско ниво.

ЕНДОМАК не е само бренд. ЕНДОМАК е лидер во 
Македонската стоматологија! За тоа говорат мно-
губројните меѓународни сертификати и призна-
нија, но и задоволните пациенти.

Иновација:

MGUIDE – Систем за неинвазивна дигитална 
водечка имплантологија
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Опис на иновација:

MGuide системот на MIS Implants е единствен дигитално изработен, најнапреден хируршки 
систем во светот, кој нуди “GPS” навигациона прецизност на имплантологот при поставување 
на имплантите. Тој претставува клуч за поставување на импланти, претходно изработен врз 
база на 3D CBCT снимки и дополнителни орално клинички прегледи и анализи, гарантира 

безбедност на пациентот 
и ја елиминира стручната 
грешка на имплантоло-
гот при работа. MCENTER 
MACEDONIA како дел од 
ЕНДОМАК СКОПЈЕ е ов-
ластен произведувач на 
овој систем, кој е един-
ствен од ваков вид во 
Македонија и во регио-
нот. Производството на 
MGUIDE се одвива во 3 
чекори:

1. Се прави 3D CBCT СНИМКА на пациентот на кој треба да му се вгради импланти.

2. Потребен е аналоген или дигитален  отпечаток од интраорален скенер за прецизно моде-
лирање на MGUDE во софтверот за моделирање и изработка на MGUIDE. Пожелно е да има и 
WAX-UP модел со кој дополнително ќе се зголеми прецизноста при изработката на MGUDE-от 
како и елиминација на секаква грешка при имплантирањето.

3. Откако стручното лице ќе го изработи хируршкиот клуч во MSOFT – специјален софтвер за 
изработка на хируршки клучеви, тој се принта на 3D принтер со специјални материјали, се 
доработува, се пакува во специјално пакување со декларација и упатство за употреба и се 
доставува на оралниот хирург или стоматологот.

Зошто е потребен MGUIDE при имплантирање на забни импланти?

Според податоците нa стоматолошката комора на Македонија, годишно се вградуваат над 
5.000 забни импланти, но во 10% од извршените хируршки интервениции се случуваат по-
мали или посериозни здравствени компликации (отворање на синуси, повреда на нервот, 
промашена коска и.т.н). Со МGUIDE системот за неинвазивна дигитална водечка имплантоло-
гија се елиминира стручната грешка и ги заштитува пациентите од наведените компликации. 
Поради ова, во развиeниот свет не е возможно вградување на забни импланти без систем за 
навигација (GUIDE SYSTEM). Наша цел е оваа пракса да ја воведеме и кај нас и да бидеме во 
тек со светските трендови во стоматологијата.
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7 ЕКОСОЛАР ДООЕЛ Штип

Година на формирање: 1995 
Адреса: с. Стар Караорман, Штип
Е-пошта: z.trajkov@gmail.com /  
                 trajkov-stefan@live.com 
Веб страна: www.solar.ark.mk

 

Опис на компанија:

Еко Солар е компанија основана во 1995 година, со центар за работа лоциран во нас. стар 
Караорман, Штип. Уште од самото основање работи со примена на технологии за употреба 
на обновливи извори на енергија. Главни гранки што ги покрива се производство на соларни 
сушари, воздушни колектори и едукативна опрема за изучување на употребата на сончевата 
енергија.                             

Освен со производство, Еко 
Солар работи со монтажа и 
проектирање на фотовол-
таични системи (викендици 
или помали објекти ).

Иновација:

Соларна сушара за овошје и 

зеленчук

Опис на иновација:

Со иновативниот производ 
“Соларна сушара”, преку кон-
тролиран процес ќе можат да се исушат одредени земјоделски производи кои останале не-
продадени или не биле преработени преку конзервирање или замрзнување, со што ќе се 
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намали нивното фрлање. Со-
ларната сушара во најголем 
дел ќе ја користи соларната 
енергија за сушење при што 
процесот ќе биде поефтин, 
нема да ја загадува околината 
и нема да се користи нафта.

Новата иновација има прифат-
лива цена за малите и средни 
фармери, со што 80% од це-
ната ќе се враќа назад преку 
IPARD фондовите. Оваа добра 
бизнис можност ќе придонесе 
за самовработување во рурал-
ните области при што невра-
ботените кои ќе инвестираат 
во овој производ ќе бидат 
идни произведувачи на суво 
овошје и зеленчук од нивниот 
регион.
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8 МАКИТЕЛ ДООЕЛ Охрид

Година на формирање: 2006
Адреса: с.Ново Село, Дебарца, Охрид
Е-пошта: info@makitel.mk 
Веб страна: www.makitel.mk

Опис на компанија:

МАКИТЕЛ е членка на Trafitalia Group и е основана во 2006 година, со цел да го снабдува интерна-
ционалниот пазар со трансформатори. Холдингот се состои од три компании од кои две се лоци-
рани во Италија а едната во Македонија. На крајот на 2006 година Trafitalias.r.l. го основа Макител 
ДООЕЛ, македонска компанија лоцирана во Ново Село во близина на Охрид, Р.Македонија.

Производствената линија на Макител се состои од дистрибутивни трансформатори од 50 kVA до 
12,5 MVA , печни трансформатори, трансформатори за железници, трансформатори за хидро и со-
ларни централи, каменоломи, нафтени ископи, пригушници и трансформатори за заземјување на 
неутрална точка. Постојниот погон на фабриката има производствен капацитет од околу 400 тран-
сформатори месечно. 

Иновација:

ЕНЕРГЕТСКА ПРИГУШНИЦА за ком-
пензација на реактивна енергија од 
капацитивен карактер

Опис на иновација:

Пригушниците се уреди кои се со слич-
на изведба како трансформаторите. 
Главната побарувачка на пригушници 
е во енергетските системи на високо-
развиените земји (Скандинавските 
земји, САД, Јапонија и др.) кои работат на намалување на реактивната енергија, оптимизација на 
проектирањето на мрежите, зголемување на животниот век на опремата која се вградува во самиот 
систем и слично.
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Со помош на пригушниците за компензација:

ќе се компензира реактивната енергија (од капацитивен карактер) која настанала поради прису-
ството на елементи во системот од капацитивен карактер (капацитивни потрошувачи, кабелски во-
дови и сл.);

● ќе се намали вкупната моќност која 
тече во мрежата точно за вредноста на 
реактивната моќност која ќе се компен-
зира;
● ќе се намалат оптоварувањата на 
трансформаторите;
● ќе се зголеми стабилноста на електро-
енергетската мрежа;
● ќе се зголеми сигурноста и доверли-
воста на снабдувањето на потрошува-
чите со квалитетна електрична енергија;
● ќе се зголеми ефикасноста на целиот 
електроенергетски систем со намалу-
вањето на загубите во системот;
● ќе се намали обемот на производ-
ство за истиот обем на потрошувачка на 
електрична енергија во системот;
● ќе се намали емисијата на CO2 гасови и ќе се намали јаловината при производство на електрична 
енергија во термоелектраните за истиот обем на потрошувачка;
● ќе се намали бројот на потребните работни часови за производство на електрична енергија;
● ќе се намалат загубите во трансформаторите и далеководите;
● ќе се намали нивото на падовите на напон во долгите проводници;
● ќе се намалат загревањата во проводниците со што ќе се продолжи и работниот век на изолација-
та на самите проводници;
● ќе се намалат загревањата на електричните мотори, трансформаторите и другите електрични 
уреди со што им се продолжува работниот век;
Пригушницата е финансиски најисплатлив уред за оддржување на стабилноста на напонот на дале-
ководите. Инвестициите се враќаат за околу 8 до 15 месеци.

Целта на оваа иновација е отворање на едно ново поле за развој  на енергетските и дистрибутив-
ните пригушници за компензација на реактивна енергија од капацитивен карактер во рамките на 
производството во Р.С.Македонија како  и  ширењето на новите пазари во високоразвиените земји.
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9 ХОТЕЛ СИЛЕКС ДООЕЛ Кратово

Година на формирање: 2009
Адреса: населба Св. Стефан ББ Охрид
Е-пошта: info@hotelsileks.mk   
Веб страна: www.hotelsileks.mk

Опис на компанија:

Хотел Силекс се наоѓа во туристичкиот комплекс Св.Стефан, оддалечен 4км од центарот на 
Охрид, на регионалниот патен правец Охрид – Св.Наум и 10км од аеродромот Св.Апостол 
Павле. Хотел Силекс се простира на самиот брег на Охридското Езеро и се наоѓа помеѓу прос-
транството на бистра сина езерска вода и зеленилото на боровата шума, низ која поминува 
шумска уредена патека која Ве води до манастирот Св.Стефан на надморска висина од 720 м. 
Ваквата локација е одлична можност за соединување на планинскиот и езерскиот туризам.

Назив на  
иновација:

Традиционална  
василичарска вечер

Опис на  
иновација:

Традиционалната Ва-
силичарска вечер прет-
ставува спој на културно, 
религиозно и тради-
ционално празнување 
на дочекот на Православната Нова Година. Настанот се одржува на 13ти јануари и вклучува: 
традиционален амбиент (сервирање и декорација на ресторантот), амбиентално-соодветна 
облека за персоналот, традиционална храна, водосвет, благословување и кршење на праз-
ничен колач во чест на Св.Василиј Велики, василичарски оган на отворениот базен на хотелот 
и настап на зурли и тапани во 00.00 часот. Сите горенаведени елементи даваат посебно зна-
чење на оваа иновација и секој елемент засебно покрива одреден дел од празнувањето на 
празникот.
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Во детали, оваа вечер за-
почнува со пречек на гости-
те покрај отворениот базен, 
со аперитив и мезе- тур-
шија. По приемот, вечерата 
продолжува во ресторанот 
кој е соодветно декори-
ран, со жива музика, храна 
и пијалоци, послужени од 
персонал во традиционална 
облека. Дел од користените 
декорации се глинени бар-
диња на дрвени даски со 
додатоци-костени, суви пи-
перки, лук итн., бадникови 
гранчиња и слично. Во 22.20 
ч. започнува служба водена 
од локален свештеник со кр-

стена вода и празничен колач кој подоцна се дели меѓу гостите на прославата. По главната 
вечера придружена со музика, во 00.00 ч. гостите се повикани да се приклучат покрај базенот 
каде традиционално, покрај оган, во придружба на зурли, тапани и ора се дочекува Новата 
година. Остатокот од прославата се продолжува со десерт и музика. 
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10 ИНСАЈДЕР ИД ДООЕЛ, Скопје

Година на формирање: 2010
Адреса: ул. Прашка Бр. 23, 1000 Скопје
Е-пошта: info@insider.mk 
Веб страна: www.insider.mk

Опис на компанија:

Агенцијата Инсајдер ИД е специјализирана за квалитативни истражувања, напреден бизнис 
консалтинг и бизнис анализа. Основана е во 2010 година со примарна дејност изработка на 
инвестициони програми, бизнис планови за индивидуални инвеститори, компании и земјо-

делци за апликација на IPARD 
Фондовите. Од 2014 година, ком-
панијата е ребрендирана под 
сегашното име Insider ID Ltd. и е 
слецијализирана за Истражување 
на пазари и Консалтинг, со един-
ствена цел, основање на профе-
сионална институција која во пр-
вите 5 години од работењето ќе 
го опслужува целиот Балкански 
пазар.

Од 2016 година е единствената 
агенција која професионално се 

занимава со Управување со Категории (Category Management) за маркети и со цел пресрет-
нување на најсензитивните барања на партнерите, се изработи уникатен систем за анализа 
на податоците од маркетите со која се овозможува добивање на повеќе од 20 различни KPI 
индикатори кои овозможуваат последно следење и унапредување на работењето.

Иновација:

Процес на напредна бизнис анализа, преку интегрирање на различни секундарни извори 
(Google, Social Media, ERP, CRM) на податоци и истражување во реално време од примарен 
извор на податоци (анкетирање).
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Опис на иновација:

Инсајдер ИД за оптимизирање на услугата изработи нов процес на прибирање и анализа на 
податоци– Напредни BI (Business Intelligence) решенија и истражувања од примарен извор во 
реално време.

Дополнителен опис: теренското собирање на податоци со автоматска обработка и креирање 
на извештаи со паралелно интегрирање на интерните податоци од компанијата. Систем за 
собирање на податоци од примарен извор – за спроведување на истражувањата се користат 
два система во зависност од комплексноста и барањето на самото истражување. LimeSurvey 
(open source систем модифициран за Инсајдер ИД) и Google Forms кои преку API се поврзу-
ваат со Google Data Studio 
и Microsoft Power BI во 
кои се креираат специја-
лизирани прегледи во 
кои клиентите имаат ди-
намички извештаи, со до-
полнително автоматско 
дополнување доколку се 
прибираат нови информа-
ции (анкети).

Анализа на податоци од 
секундарен извор - Посто-
ењето на различни извори 
на информации (интерен 
ERP, Социјални Медиуми, Google Analytics, CRM системи и други софтверски алатки) ја отеж-
нува интеграцијата на податоците и донесувањето на соодветни менаџерски одлуки. Повтор-
но се добиваат динамички извештаи кои автоматски се дополнуваат при внесување на нови 
информации во системите.

Google DataStudio и MS Power BI овозможуваат интеграција на сите типови на податоци во 
еден единствен извештај со што компанијата добива на релевантни информации за донесу-
вање на одлуки во реално време.

Пристап до извештајот компаниите го имаат преку стандарден прелистувач и обичен интер-
нет пристап (можност за следење преку телефон или персонален компјутер). Секој извештај 
се модифицира според потребите на компанијата која е нарачател на услугата, кој дополни-
телно се дополнува врз база на новите потреби и барања за работење.

Услуги кои се испорачуваат преку системот: Евалуација на вработени, Задоволство на врабо-
тени, Анализа на маркетинг активности, KPI Систем, Теренско анкетирање и сл.
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11 ТРЕНЧ ДОО Скопје

Година на формирање: 2004
Адреса: Видое С. Бато 8в-2-12, Скопје 
Е-пошта: info@trench-mk.com   
Веб страна: www.trench-mk.com
                      www.macedoniafromabove.mk

   

Опис на компанија:

Претпријатието-за трговија, графички и компјутерски услуги и издаваштво- ТРЕНЧ Доо, Скопје 
постои од 2004 година.

Дејности: Дизајн и подготовка на графички продукти, печатење на графички продукти на хар-
тија во мали и големи тиражи, дизајн и изработка на веб-страни, изработка на апликација за 
оперативно книговодство, фотографирање за потребите на графичките услуги спрема клиен-
тите, умножување и печатење на ЦД/ДВД,  изработка на пластични картички. Од 2014 година 
услугите на компанијата се проширува 
и со видео продукција, услуги на сни-
мање со дрон - фото и видео и изработ-
ка на 360° панорами и виртуелни про-
шетки низ објекти и поставување на Go
ogleMaps.                                                                                        

Од 2018 го започнува Проектот 
„Macedonia from above» или „Македо-
нија на дланка“ - виртуелен водич низ 
Македонија.

Иновација:а

MACEDONIA FROM ABOVE / Македонија 
на Дланка- Виртуелен туристички водич 
и
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Опис на иновација:

Примарна цел на проектот „МАКЕДОНИЈА НА ДЛАНКА“ е преку динамична веб страна да се 
овозможи виртуелна прошетка низ туристички локации во Р. Македонија: градови, села, хоте-
ли, ресторани, музеи, меморијални центри и споменици, ски-центри, верски објекти - цркви, 
манастири, џамии и други убави предели и локации кои би го интересирале секој турист.

 Виртуелната прошетка се одвива преку поврзани 360° интерактивни панорами направени 
од воздух и влегување во (и околу) туристичките објекти (музеи, хотели, ресторани, спомени-
ци...) со исти 360° панорами, направени од земја.

Почетната сцена е над пло-
штадот во Скопје, од која, со 
клик на маркирани точки ќе 
се прикаже на екранот друга 
360° панорама од назначе-
ната локација. На секоја 360° 
панорама ќе се поставуваат 
ознаки за објекти од туризмот, 
споменици, музеи, хотели и 
сите други објекти интересни 
за туристите, проследени со 
информативни текстови, теле-
фонски броеви, веб страна и 
слично.

Секој посетител на оваа веб-страна ќе може, по своја желба, да гледа на сите страни и сам да од-
бира каде ќе оди следно, кои места ќе ги види, од една кон друга 360° панорама да се „шета“ низ 
градовите и туристичките локации низ Македонија.

За оваа виртуелна прошетка низ Македонија, ќе може да се користат сите апарати кои имаат прис-
тап до интернет: компјутери, таблети, телефони, Smart TV... како и со 3Д наочари.

Како втора цел на овој виртуелен портал е понудата на фотографии од различни туристички лока-
ции, со дополнителни текстови описи за истите, географски информации и сл.

Како трета функција на овој виртуелен портал се нуди преглед на видео содржини и документарни 
филмови произведени во 2Д или во 360° техника, од разни автори.

Преку овој проект, Р. Северна Македонија ќе биде поблиску до светот, со реално прикажување на 
просторот и локациите и не само местата кои се можеби веќе познати, туку и оние локации кои до 
сега биле скриени од очите на туристите.

Медиум преку кој е објавен овој проект е Интернетот, односно веб-домен www.macedoniafromabove.mk
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12 МОДНО СТУДИО ЛЕ-ТЕ, Скопје

Година на формирање: 2006
Адреса: Јужноморавски Бригади бб, 
                Гази Баба, Скопје
Е-пошта: kate.toseva@yahoo.com 
Веб страна: www.lete.mk

 

Опис на компанија:

Модно Студио ЛЕ-ТЕ официјал-
но започнува во 2006 година. 
Неофицијалните почетоци се 
од 1996 година каде што и за-
почнува приказната за DEEP 
INSIDE. ЛЕ-ТЕ проникнува со 
еден поинаков пристап кон ре-
ализација на желбите на кли-
ентот и создава ретроградно 
компромис помеѓу најразлич-
ните техники за да се задово-
лат потребите. Содржината за 
успешна реализација е микс 
од конструкција и деконструк-
ција на облеката со драпирање 
и микс од различни везови и 
слични техники. Специфичнос-
та како епитет на компромисот 
е важноста на изгледот пара-
лелно како на жената така и на 
мажот, така и на најмалите. За 
да спектарот е во целост тука е 
и присутноста на сите видови 
материјали.
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Иновација:

Колекција  
„НОЌНИ ЛИСJA“

Опис на иновација:

Колекцијата „НОЌНИ ЛИСЈА“ (2019 год.)  
е комбинација од едноставни парчиња 
облека и уникатен накит, наменети за 
група која се чувствува несигурно во 
изборот и комбинирањето на свечен 
изглед. Колекцијата содржи повеќе, 
различни парчиња облека како: фуста-
ни (краток и долг), панталони (кратки и 
долги), корсет и накит кои се изработе-
ни во повеќе варијанти во зависност од 
користениот материјал. Во согласност 
со облеката, линијата на накит е исто 
така изработена од материјал и лесно 
се вклопува во секој комбиниран изглед 
од облеката при што креира еден целос-
но неодолив и уникатен изглед.
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13 ОРГАНИК БАЛКАН ДООЕЛ  
увоз-извоз Велес

Година на формирање: 2015
Адреса: Христо Узунов 2/2/, 1400 Велес
Е-пошта: info@organicbalkan.mk / 
                 tomislav.rushkov@organicbalkan.mk
Веб страна:  www.organicbalkan.mk

 

Опис на компанија:

Компанијата Органик Балкан, од своето основање до денес е во 100 % приватна сопственост  
на Томислав Рушков. Се занимава со производство и трговија на органски производи од пчели 
и е застапник на фирмата BIOREDWORM ДООЕЛ од Скопје, која што се занимава со производ-
ство на органско микробио-
лошко ѓубриво од калифор-
ниски црви во цврста и течна 
состојба.

Стратешка дејнот на ком-
панијата е одгледување на 
пчелни семејства и органско-
то производство на пчелини 
производи како што се: Ор-
гански ливадски мед, Орган-
ски планински мед, Органски 
прополис, Органски полен, 
Органски матичен млеч, Пче-
лин отров (apitoxin) и Боров 
сируп (коктел од природни 
состојки од бор и пчелини 
производи за лечење на рес-
пираторните органи).

За произведство на овие продукти потребно е следење на иновативноста на пчеларењето, 
одржување на здрави пчелни семејства како и вршење на едукација на вработените кои што 
се вклучени во директното производство. За таа цел, Органик Балкан врши и едукација на за-
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интересирани пчелари, особено 
за собирање на пчелниот отров 
како во Македонија, така и во Ал-
банија, Косово, Бугарија, Србија, 
а наскоро во Романија, Молда-
вија и Турција.

Иновација:  
производ/услуга/процес

Производство на пчелин  
отров - APITOXIN

Опис на иновација:  
производ/услуга/процес

Процесот на собирање на пчелиниот отров се одвива така што пчелите се стимулираат со 
електро- стимулатори (колектор панели) кои што се поставуваат пред полетилиштето, на вле-
зот на сандаците како и внатре во сандаците врз рамките. При тоа пчелите го исфрлаат отро-
вот врз стаклата кои што се наоѓаат на панелите под зиците од инокс преку кои оди стимула-
цијата. Така исфрлаат 2/3 од отровот додека 1/3 задржуваат за самоодбрана и при тоа пчелите 
не умираат, напротив, се поактивни и попродуктивни за околу 20 - 30 %. Третирањето се врши 
во период од 5 - 10 дена, од април до октомври во една календарска година.
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14 ЖИТО ЦЕНТАР ДОО Скопје

Година на формирање: 2003
Адреса: 2 Македонска Бригада, бб, 
                1000 Скопје
Е-пошта:  info@tonusleb.mk / 
                  z.centar@yahoo.com 
Веб страна:  www.tonusleb.mk

Опис на компанија:

Жито Центар Доо е фабрика за леб и бели пецива, водечка фирма со константен квалитет, брза 
услуга и со континуирани иновации во Р.Македонија. Целта на компанијата е креативност и 
квалитет кои ќе бидат прикажани преку секоја векна леб, со мисија  да се најде на сечија трпе-
за. Жито Центар произведува различни видови на леб, прилагодувајки се до најпрестижните 
стандарди: најдобар вкус, највисок квалитет, како и добра цена за потрошувачите.

Иновација:

TONUS- ТОНУС

Опис на иновација:

TONUS  леб без брашно од 
цели из`ртени пченични 
зрна, без адитиви, емулга-
тори, бои и други штетни 
хемикалии.

Патентираната техноло-
гија за производство на 
леб без брашно “Тонус”  
овозможува да се сочуваат сите корисни делови на зрното, вклучувајќи ги и никулците, алеу-
ронскиот слој и повеќеслојните лушпи.
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Ендоспермот, централниот дел на зрното, 
што чини 78-81% од тежината на зрното се 
состои главно од скроб. Микроб, втората 
компонента на пченичното зрно, грани-
чи со ендоспермот и се појавува за време 
на `ртењето.Чини 2-3,5% од тежината на 
зрното и богат е со протеини, витамини 
и минерали. Алеуронскиот слој е третата 
компонента, прави 14-16% од тежината на 
зрното и е богат со протеини, витамини од 
групата Б, минерали и растителни влакна. 
Повеќеслојната обвивка или триците кои 
во вообичаеното производство на брашно 
во млиновите се двои во сточно брашно и 
се дава на стоката, прави 4-6% од тежината 
на зрното и е богато со диетални влакна и 
минерали.

Во согласност со “know-how –от печењето 
на овој леб: зрното пченица прво се чисти 
детално, со плакнење со големо количе-
ство вода и се потопува и се остава да стои 
15-20h. Потоа, зрното преминува во фаза 
на `ртење и како такво се меле, а добиена-
та маса од тесто, со метод на традиционал-
ната технологија се доведува во финален производ –лебот  “Tонус“.

Овој леб содржи многу хранливи влакна. Со користење на 250g  леб “Тонус“ дневно во орга-
низмот се внесуваат 40-45g влакна.Потребна дневна количина е 50g влакна.

Врз основа на научни податоци, содржината на хранливите влакна во лебот “ТОНУС” е 22%, од 
кои 13% растворливи влакна и 9% нерастворливи, а тоа е 20 пати повеќе во однос на содржи-
ната на хранливите влакна во стандардниот леб,  произведен од пченично брашно.
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15 НУЛА ОТПАД ДОО Скопје

Година на формирање: 2012
Адреса: Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот 
37/2, Центар, Скопје
Е-пошта: info@nulaotpad.com.mk 
Веб страна: www.nulaotpad.com.mk

Опис на компанија:

Друштвото со ограничена одговорност 
Нула Отпад ДОО Скопје е непрофитна 
организација формирана во 2012 го-
дина согласно со Законот за батерии 
и акумулатори и отпад од батерии и 
акумулатори (Службен весник на РМ, 
бр. 140/2010, 47/2011 и 148/2011), која 
како колективен постапувач е овлас-
тена за постапување со отпадни бате-
рии и акумулатори во име и за сметка 
на производителите на овој тип отпад, 
како и за собирање на отпадни бате-
рии и акумулатори од поседувачите и 
трговците.

Нула Отпад ДОО Скопје е исто така ов-
ластен колективен постапувач за по-
стапување со отпад од електрична и 
електронска опрема, согласно Законот 
за постапување со електрична и елек-
тронска опрема и отпадна електрична 
и електронска опрема (Службен весник 
на РМ бр. 6/12).
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Иновација:

ЕКО ЛИНИЈА – 070 216 155

Опис на иновација:

Оваа иновација е од особено зна-
чење за животната средина на те-
риторија на Република Северна 
Македонија.  Услугата е достапна 
за граѓаните на територија на цела 
земја, 24/7, со тоа што преку јаву-
вање или порака смс,whats app и 
viber може да се пријават габарит-
ни електронски и електрични уре-
ди кои се превземаат од прагот на 
домот.

Преку оваа услуга се нуди и целос-
но вклучување на сите граѓани, 
како и на оние кои се стари или со одреден инвалидитет, а совесни и свесни за здрава живот-
на средина.

Оваа услуга се реализира од 2017та година и истата произлезе од потребата за спречување 
на создавањето диви депонии, сметлишта полни со разновиден тип на отпад  кој е постојан 
проблем на територија на нашата држава, особено овој тип на опасен отпад кој има штетно 
влијание како врз животната средина така и врз живот и здравјето на сите.

Од почетокот до денес, забележани се одлични резултати со постојани пријавувања за орга-
низирање и собирање на отпад. Воедно, линијата нуди и правилна информација за отпадот 
кој не е дел од оваа категорија а кој граѓаните сакаат да го селектираат и одложат правилно.
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16
ТД ВА-ПЛАСТ увоз-извоз 
ДООЕЛ Охрид

Година на формирање: 2001
Адреса: ул. 15-ти Корпус, бр. 10, Охрид
Е-пошта: plast_va@yahoo.com
Веб страна: www.va-plast.com

 

Опис на компанија:

Компанијата ВА-ПЛАСТ веќе 20-тина години изработува делови од пластика за водечките 
фирми во Македонија во различни области (фармација, козметика,  прехрана, хемија, гра-
дежништво и др.). Производите што се изработуваат се со висок квалитет, кои се резултат на  
големите можности во машинскиот парк и обученоста на вработените. Производите од плас-
тика се изработуваат на машини со Германска технологија. Сите машини во компанијата се 
произведени од најдобриот Германски бренд АРБУРГ кој изработува машини за производство 
на пластични делови.

Машините и калапите што се израбо-
тени за производите за пластика се со 
висока технологија со што компанијата 
е конкурентна како на домашниот така 
и на странските пазари.

Фирмата има воспоставено ISO 
9001:2015 стандард за управување со 
квалитет.

 

Иновација 1:

Нов иновативен дизајн на козметичка 
кутија за долг, активен живот на крема

Иновација 2:

Систем за нивелирање на плочки



КАТАЛОГ НА КОМПАНИИ

37

Опис на иновација 1:

Овој проект се состои од 3 инова-
ции во еден производ: иновативен 
дизајн на кутија за пакување на ко-
зметичка крема; примена на биораз-
градлив полимерен гранулат во кој 
ќе бидат употребени нови типови на 
нано-адитиви за унапредување на 
квалитетот на кутијата; унапредувања 
на производниот процес кои ќе при-
донесат за зголемување на брзината 
и бројот на единица производ, но со 
поекономична цена на чинење која ќе 
биде конкурентна на пазарот. Новиот, 
иновативен дизајн на кутијата за паку-
вање на козметичка крема се состои 
во креативно решение за затварање 
на козметичката кутија во која крема-

та ќе има долг век на активност и употреба. Имено, волуменски дел на кутијата е затворен со 
пластичен капак кој не се вади, туку со притискање на капакот кон внатрешноста на кутијата, низ 
еден отвор се испумпува потребното количество од кремата. На овој начин кремата не доаѓа во 
допир со воздухот, не се испаруваат хидлофилните компоненти кои придонесуваат кремата да 
биде свежа и активна и не се формира кора на површинските слоеви од кремата. Примената на 
биоразградлив полимер (PLA, PCL) за изработка на кутијата ќе придонесе кон елиминирање на 
неразградливиот пластичен отпад кој се креира. Коха кутиите се произведуваат од класичните 
пластики полиетилен и полипропилен и претставува еден од најгорливите проблеми во борбата 
за чиста животна средина. Новото креативно решение на козметичка кутија го носи симболот на 
производ од еко-пријателска био-разградлива пластика што за фирмата ВА-ПЛАСТ е основа за 
добивање на еко-субвенции во иднина.

Опис на иновација 2:

Системот за нивелирање на плочки е револуционерна иновација во делот на поставување на 
плочки. Овој систем допринесува да се забрза процесот на местење на плочки и е препорачан 
за користење при местење на плочки со голем формат. Системот се состои од три елементи: дис-
танцер (во три модели со различно растојание: 1мм, 1.5 мм и 2мм), клин и клешти. Растојанието 
на дистанцерот ја одредува дебелината на фугата, односно растојанието меѓу плочките. Клинот е 
елемент кој одговара на сите модели на дистанцери и може и може да се користи повеќекратно. 
Улогата на овој елемент е да ги израмни плочките на исто ниво. Клештите ја олеснуваат работата 
и видно ја забрзуваат. Со воведување на овој едноставен систем за нивелирање, веќе секој, а не 
само мајсторите ќе можат да поставуваат плочки кои се совршено нивелирани.
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17 ДЕЛТА-ИНФО ДОО увоз-извоз, 
Скопје

Година на формирање: 2005
Адреса: ул. Мечкин Камен бр. 18Д, Скопје
Е- пошта: delta-info@t.mk  
Веб страна: www.delta-info.eu.mk

 

Опис на компанија:

ДЕЛТА-ИНФО е ЛЕД ориентирана компанија која го следи светскиот тренд на внатрешно и 
надворешно ЛЕД осветлување, како и употребата на ЛЕД диодите за најразновидни примени, 
побудени од многубројните предности кои истите ги овозможуваат. ДЕЛТА-ИНФО дизајнира 
иновативни решенија за внатрешно и надворешно ЛЕД осветлување, изработува дигитални 
ценовници, часовници, дисплеи како и многу други ЛЕД апликации според потребите на кли-
ентите.

 

Иновација:

Систем  за автоматска про-
мена на цени кај дигитални 
ценовници на “тотеми” на 
бензински пумпи

 

Опис на иновација:

Системот овозможува автоматска промена на цени кај дигиталните ценовници на “Тотеми” на 
бензински пумпи на “МАКПЕТРОЛ” АД СКОПЈЕ на преку 70 локации во Македонија, контроли-
рана од IT центарот во Дирекција-Скопје, преку размена на пораки, помеѓу микро контролер 
АТ89S8253 кој е составен дел од системот, лоциран кај дигиталните ценовници и InfraLINK IFSF 
Interface уред лоциран во бензинската станица.  InfraLINK уредот вчитува цени преку LonWorks 
мрежа – типична за компаниите кои дистрибуираат нафта и нафтени деривати, ги преведува 
во соодветни пораки и ги испраќа преку сериска порта (RS232 или RS485). Доколку се инстали-
раат два RS232-радио модули, еден кај InfraLINK уредот и еден кај микро контролерот, кому-
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никацијата може да се одвива и безжично. Сериската комуникација е со брзина од 9600bps.

Во моментот на промена на цени на автоматите за точење на горива, истите се менуваат на 
сите дигитални ценовници на сите “Тотеми” на “МАКПЕТРОЛ” АД СКОПЈЕ.

Серискиот протокол на комуникација помеѓу микро контролерот и InfraLINK уредот е стан-
дардизиран и опфаќа 5 типови на пораки со ознаки READ, WRITE, RESP, ACK и NAK. На крајот 
од секоја од пораките се додава 16 битна сума (CRC) за проверка на грешки при трансферот.

Размената на пораки меѓу двата уреди е дефинирана на следниот начин:

● при стартување на системот InfraLINK уредот испраќа почетни READ пораки на интервал од 
неколку секунди

● микро контролерот одговара на READ пораката со RESP порака

● InfraLINK уредот престанува со праќањето на READ пораки после првата успешно примена 
RESP порака

● InfraLINK уредот на неколку минути, во зависност од тоа како е конфигуриран, вчитува цени 
преку LonWorks мрежа и праќа WRITE пораки за ажурирање на цените на дигиталниот ценов-
ник

● Микро контролерот при успешен прием на WRITE порака одговара со потврда преку АCK по-
рака. Доколку WRITE порака не е успешно примена, т.е. има грешки во трансферот, одговара 
со NAK порака

Софтверот кој го имплементира овој сериски протокол кај микро контролерот  АТ89S8253 е 
напишан во “C” програмски јазик.

Основни хардверски компоненти за имплементација на системот:

● микро контролер АТ89S8253 (8051 базиран 8-битен контролер)

InfraLINK IFSF Interface – уред кој вчитува податоци за цени и ги преведува во соодветни 
пораки
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18 ИКС СОФТ ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ДООЕЛ Скопје

Година на формирање: 2009
Адреса: ул.16-та Македонска Бригада 
бр. 13Б, Скопје
Е-пошта: xsoft@xsoft.mk 
Веб страна: www.xsoft.mk

 

Опис на компанија:

Икс Софт е софтверска компанија со повеќе од 10 години искуство во развој на веб-ориенти-
рани софтверски  решенија, како и софтвер развиен според потребите на клиентите. Една од 
целите на компанијата е да им обезбеди на своите клиенти веб-ориентиран софтвер, софтвер 
кој ќе ги поедностави бизнис процесите во нивните компании, ќе ги подобри внатрешните 
комуникации и ќе им ја зголеми продуктивноста.

Икс Софт е компанија која знае како да ги сослуша потребите на своите клиенти, да дискутира 
и размислува за нив и на крај да изнајде софтверско решение кое на најдобар начин ќе ги 
исполни своите цели.

 

Иновација:

Вебстриан  - www.webstrian.
mk, www.webstrian.com

 

Опис на иновација:

Вебстриан е напреден веб-
сајт креатор кој им овоз-
можува на корисниците со 
неколку едноставни чекори 
да дојдат до професиона-
лен веб-сајт. Функционира 
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како онлајн-платформа на која корисниците се регистрираат за само неколку минути, а вед-
наш по регистрацијата веб-сајтот е достапен на интернет. Потоа, за само неколку часа, може 
самостојно да го уредат својот веб-сајт. Оваа можност за брза изработка ја нудат целосно 
подготвените дизајни (формати) кои корисниците може да ги искористат и со само неколку 
прилагодувања (фотографии, клучен текст и сл.) комплетно да го уредат веб-сајтот, без никак-
ви технички предзнаења.

Дополнителна предност на Веб-
стриан е што со оваа услуга ко-
рисниците добиваат сѐ на едно 
место. Вебстриан нуди беспла-
тен хостинг, како и бесплатен 
под-домен доколку корисниците 
немаат сопствен домен. Вклучу-
ва и постојана техничка поддрш-
ка, како и постојани бесплатни 
надградби на софтверот со што 
истиот ќе биде постојано ажури-
ран во согласност со најновите 
верзии на интернет-пребарува-
чите. Освен што ќе им помогне 
на клиентите (физички лица, 
бизниси, јавни и приватни орга-
низации) сами да  го изработат својот веб-сајт и со тоа да заштедат на трошоци за веб-развој, 
како и време, Вебстриан е моделиран како најевтино веб-решение на пазарот за кое корис-
ниците немаат трошок за изработка на веб-сајтот, туку само месечен или годишен надоместок 
за користење на услугата.

Вебстриан во моментов е достапен и етаблиран на македонскиот пазар. Следна фаза е влез 
на втор (и понатаму трет, четврт) пазар во регионот (Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, 
Албанија, итн.).  Бизнис-моделот што му дава предност на Вебстриан во однос на конкурен-
цијата, односно глобалните веб-сајт креатори, се заснова на идејата да настапува локално 
на пазарите надвор од Државата. Тоа значи дека за секој пазар поединечно ќе има локална 
јазична верзија и локален тим за поддршка на корисниците од тој пазар.

Ова е директно инспирирано од сознанијата добиени преку контактите со постојните клиенти 
на Вебстриан кои укажуваат на тоа дека на корисниците им е многу поедноставно кога имаат 
локален тим за комуникација и техничка поддршка.

Во моментов се изработуваат нови функционалности на Вебстриан, а една од клучните е 
функцијата „е-комерц“ чија цел е да ги задоволи потребите на клиентите за онлајн-продажба. 
Целта на развојот е да се понуди пошироко портфолио услуги за да се зацврсти позицијата на 
Вебстриан на пазарот, како и неговата конкурентност.
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19 МАСТЕР ПРОТЕКШН ДООЕЛ 
Скопје

Година на формирање: 2015
Адреса: Кеј 13-ти Ноември бр.2анекс 3 лок 6 
ГТЦ Скопје
Е-пошта: contact@umbrella.mk 
Веб страна: www.umbrella.mk

  

Опис на компанија:

Мастер Протекшн е заштит-
но друштво  кое вработува 
лица со попреченост со цел 
нивна инклузија и економ-
ско зајакнување

 

Иновација:

Ресторан Амбрела

 

Опис на иновација:

Сѐ поголем е интересот за 
вработување на ранливи 
категории луѓе: бездомни 
лица, лица со попреченост/
со лесна до умерена мен-
тална попреченост и помал физички инвалидитет, поранешни штитеници на казнено-поправ-
ни домови, поранешни корисници на дрога и психотропни супстанции, социјално загрозени 
семејства и др. Досегашните искуствата покажуваат дека најголеми можности за вработување 
на лицата со попреченост се создадени во графичката и текстилната индустрија (конфекција), 
во машинската индустрија за извршување на поедноставни операции, изработка на сувенири 
итн... Нашата идеја со реализацијата на овој проект беше директно вклучување на лицата 
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со попреченост во локалната заед-
ница, преку активно работење во 
угостителски објект во центарот на 
Скопје, преку што ќе влијаеме на 
нивната социоекономска интегра-
ција, работно оспособување, но и 
намалување на јазот и предрасу-
дите кои постојат кон овие лица.

Резултатите од досегашното 6 ме-
сечно работење се обучени 20 
лица со попреченост

Вработени 10 лица со попреченост

Лобирање за вработување на 10 
лица со попреченост
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20 ИНФОПРОЈЕКТ ДОО Скопје

Година на формирање: 1994
Адреса: Бул. Митрополит Т. Гологанов 
70-16, Скопје
Е-пошта: info@infoproject.biz 
Веб страна: https://infoproject.biz

Опис на компанија:

Поткрепена со 25 годишно искуство и воедно прва информатичка компанија во Македонија, 
Инфопроjект изработува и нуди врвни софтвери за компаниски менаџмент. Инфопроjект изра-
ботува специјално изработени деловни програми, креирани според барањата и потребите на 
клиентот.

Софтверот на компанијата се заснова 
на робусна технологија која има супе-
риорни одлики споредбено со заста-
рените решенија од овој вид.  Ваквиот 
персонализиран пакет овозможува 
лесна имплементација, комплетна зад-
нинска обработка на важните подато-
ци и моментална изработка на прециз-
ни и детални извештаи.

Сеопфатниот систем на работење им 
овозможува на клиентите намалување 
на трошоците, значителна ефикасност во работењето, како и заштеда на време и средства. Ин-
формациите и времето се највредните ресурси, а софтверот кој го нуди оваа компанија овоз-
можува враќање на инвестицијата (RoI).

Корисници се домашни и странски фирми кои веќе ги чувствуваат придобивките: зголемување 
на добивката, намалувањето на трошоците, заштеда на ресурси и зголемување на продуктив-
носта. Како резултат на долгогодишното искуство, компанијата лесно може да ги идентификува 
проблемите со кои се соочуваат клиентите и да понудат соодветно решение. Имплементација-
та на решенија е брза, и истите можат веднаш да се користат. Инфопроjект стои зад квалитетот 
на своите софтверски решенија, за што говори листата на  лојални клиенти.
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 Иновација:

Еко монитор

 

Опис на иновација:

Екомонитор е хиперло-
кален систем за монито-
ринг на загадувањето во 
урбаните средини.

Тоа е сосема нов и ексклузивен систем за детекција кој ќе помогне да ве заштити од зголеме-
ното опасно ниво на загадување и собира податоци за квалитетот на воздухот, температурата, 
ветерот и другите метеоролошки податоци во урбаните области.

Уредите за мерење се вмрежени во mesh – мрежа на чворови кои меѓусебно комуницираат и 
испраќаат податоци до централен сервер.

GPS сензорот и функцијата служи за точно одредување на позицијата на уредот на ниво на 
улична адреса. Уредот се напојува преку соларна енергија (фотоволтаици) и, алтернативно, 
преку стандарден електричен приклучок. Сите уреди во одреден временски интервал ги ис-
праќаат прочитаните податоци на централен сервер. Централниот сервер ги акумулира пода-
тоците, и ги обработува.

Предвидено е да се постават повеќе стотици уреди низ целата држава, за да се овозможи до-
бра гранулација и локализација на податоците, како и да се израмнат евентуалните неточности 
со помош на поголемо количество на податоци од блиски локации.

Уредите се компактни и weather-proof и ќе можат да се сместат на бандера, тераса, покрив, или 
било кое слично погодно место.

Сите делови и сензори кои се користат во процесот на производство се од врвен квалитет и по 
индустриски стандарди. Ова им овозможува на уредите да работат во тешки околини и секо-
гаш да даваат точни податоци.
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21
ДПТТУ ТИМ КОРПОРЕЈШН 
ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

Година на формирање: 2008
Адреса: ул. Бел Камен бр. 109, Кавадарци
Е-пошта: aleksandra@uhost.mk / 
                  info@uhost.mk 
Веб страна: www.klimi.mk 

Опис на компанија:

 Оnline продавницата klimi.mk е лансирана во 2016 година (комплетно производ на компа-
нијата и програмиран согласно потребите на пазарот и стручните познавања на крајните ко-
рисници),  каде е направена еден вид на стандардизација на пазарот  со реални податоци 
за сите клима уреди, едноставно, јасно и разбирливо прикажани  за крајниот корисник, без 
потреба од стручно познавање од областа.

Иновација:

Онлајн продавница 
- Klimi.mk

 

Опис на  
иновација:

Оnline продавницата klimi.mk е лансирана во 2016 година (комплетно производ на компанија-
та и програмиран согласно потребите на пазарот и стручните познавања на крајните корисни-
ци),  каде е направена еден вид на стандардизација на пазарот  со реални податоци за сите 
клима уреди, едноставно, јасно и разбирливо прикажани  за крајниот корисник, без потреба 
од стручно познавање од областа.

Позади овој проект кој е видлив, има уште многу организации и иновации во работењето  и 
функционирањето на фирмата кои не се јавно достапни но бараат посветеност, ангажираност 
и истрајност, со крајна цел на задоволување на клиентот. Со започнување на овој проект беа 
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имплементирани повеќе иновации 
како:

 Систем за прегледност  
            на нарачките

 Детални  реални статистики  
           ( достапни 24/7 )

  Воведување на нов бренд  
            на пазарот

  Систем за монтажи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



48

КАТАЛОГ НА КОМПАНИИ

 

22
Друштво за компјутерски 
инженеринг АСПЕКТ ДОО Скопје

Година на формирање: 1992
Адреса: бул. 11 Октомври бр. 25/9, Скопје
Е-пошта: info@aspekt.com.mk 
Веб страна: www.aspekt.mk

  

Опис на компанија:

ASPEKT е компанија за развој на софтвер и ИТ консултации која нуди флексибилни и инте-
грирани софтверски решенија, обединети под Aspekt Product Suite, наменет за сегменти од 
финансиската индустрија. Со јасен фокус и голема експертиза во развојот на софтвер, ком-
панијата се стреми кон испорака на висо-
ко квалитетни софтверски решенија и ИТ 
услуги кои ги адресираат специфичните 
потреби на клиентите и им помагаат во 
исполнувањето на стратегиските цели со 
помош на ефективни и ефикасни пристапи. 
Работната средина на компанијата вклучу-
ва професионалци со широко познавање 
на технологијата, големо искуство во ИТ ин-
дустријата и увид во финансиските делов-
ни процеси, регулативи и трендови. Со цел 
да се одржи конкурентноста, компанијата 
постојано инвестира во подобрување на 
вештините и знаењето на вработените пре-
ку посета и активно учество на настани кои 
ја засегаат индустријата, како и соработка 
со лидери и професионалци од областа.

 

Иновација:

DFS – Digital Financial Service, Дигитален  
Он-Лине финансиски сервис
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 Опис на иновација:

Дигиталниот Он-Лине фи-
нансиски сервис, претставу-
ва иновативен софтвер за 
поврзување на постоечка 
инфраструктура на Мобилен 
Оператор со Микрокредит-
на организација и надворе-
шен софтвер за проценка и 
скоринг на клиентите. Горес-
поменатиот софтвер е им-
плементиран кај клиент во 
Мадагаскар, како иницијален 
чекор во воведување на нов 
банкарски софтвер во финансиската институција од Страна на АСПЕКТ. Процесот подразби-
ра инклузија на финансиски најранливите категории на население во Мадагаскар, земја со 
повеќе од 20 милиони жители и пристап на огромен број на населението до финансиски ин-
струменти кои се и повеќе од потребни особено во руралните средини каде пристап до друг 
тип на ваква инфраструктура практично и да не постои. Истиот прв пат е пуштен во употреба 
во Мадагаскар и се појавува како нов и единствен тип на ваква услуга во огромен дел од Аф-
риканскиот регион. Само како илустрација за успешноста на проектот и потребата од ваков 
начин на пристап до финансии, служи фактот што во период од неполни 6 месеци преку овој 
дигитален канал на комуникација се одработени преку 1 милион апликации и сервисирани 
преку половина милион финансиски трансакции (нано кредити и нано

депозити). Имено мобилниот оператор Orange преку инфраструктура наречена OrangeMoney 
и преку 10.000 точки на продажба во Мадагаскар има најразвиена мрежа достапна за на-
селението. Софтверот претставува синергија, спој помеѓу инфраструктурата на Мобилниот 
оператор и инфраструктурата на Финансиската институција која се користи за мали кредити 
и мали депозити за населението. Истите имаат пристап до финансиски средства преку т.н. 
wallet на својот мобилен телефон, со кој ги остваруваат сите понатамошни плаќања. Дополни-
телно софтверот е поврзан со credit scoring систем кој во реално време врши автоматска про-
ценка на изложеноста на потенцијалните клиенти и одобрување или одбивање на услугата. 
Целиот систем е развиен како независен збир од API-а (Application Programming Interface) кој 
едновремено комуницира со мобилниот оператор, финансиската институција и скоринг соф-
тверот, а интеграцијата на истиот е направена далечински во соработка со локалниот тим на 
финансиската институција од Мадагаскар, тим од Франција задолжен за мобилниот оператор 
и тим од компанијата за автоматски кредит скоринг.



50

КАТАЛОГ НА КОМПАНИИ

  

23
MKхост ДООЕЛ Скопје

Година на формирање: 2006
Адреса: бул. Јане Сандански 71 А- А.4.7, 
Аеродром, Скопје
Е-пошта: info@mkhost.com 
Веб страна: www.mkhost.com

 

Опис на компанија:

МКхост е најголемиот хос-
тинг провајдер и регистрар 
на домени во Република 
Македонија, кој стартува-
ше официјално со работа 
на 1-ви септември 2006-тата 
година. Во изминативе 12 
години, МКхост прерасна во 
вистински бренд кој помог-
на на многу компании, орга-
низации и индивидуи да се 
појават на интернет со соп-
ствени веб сајтови, а со тоа 
да го прошират својот биз-
нис национално и регионал-
но. Со онлајн решенија креи-
рани по светски стандарди, 
главниот фокус на МКхост се 
секогаш корисниците, заед-
но со постојана и брза про-
фесионална техничка под-
дршка. МКхост постојано ги 
следи и воведува светските 
трендови во технологијата, 
со цел константно подобру-
вање на услугите и автомати-
зација на процесите.
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 Иновација:

Кориснички портал за  
клиентите на МКхост

 

Опис на  
иновација:

Корисничкиот портал е 
прв од овој тип за хос-
тинг провајдер во Ма-
кедонија. Истиот овоз-
можува брз пристап до сите услуги на МКхост. Истовремено, го поедноставува процесот за 
нарачка на нови услуги, како и обнова на веќе постоечки. Со овој портал се олеснува и кому-
никацијата помеѓу крајниот корисник и МКхост, со што го зацврстува  фокусот - квалитетната 
техничка поддршка секогаш да биде  приоритет на МКхост.
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ЕЛИКОСОФТ Раде ДООЕЛ 
Скопје

Година на формирање: 1993
Адреса: Адолф Циборовски бр. 11/2 Скопје
Е-пошта: elikosoft@t.mk   
Веб страна: www.elikosoft.com.mk 

  

Опис на компанија:

Компанијата Еликософт е основана во 1993 година во Скопје со цел да изработува физибили-
ти студии и апликативни решенија од областа на банкарство, градежништво, трговија, земјо-
делие како и од други области, прилагодени за потребите на корисниците. Транзицијата во 
Македонија отвори многу 
нови можности. Со рас-
тење на побарувачката на 
пазарот во други економ-
ски полиња се увиде мож-
носта за делување и во 
други области од бизнисот 
како што е градежништво, 
па за таа цел се формираа 
два тима во компанијата 
и тоа IT сектор и Сектор за 
градежништво. Еликософт 
е помеѓу првите компании 
во регионот на Југоисточна 
Европа што развива и одр-
жува високо квалитетни решенија во доменот во кој работи.

Услугите што ги нуди компанијата вклучуваат советување, планирање, изработка и обука, пре-
ку директни контакти со корисникот на информационите системи. Насоката на Еликософт е 
автоматизација и оптимизација на системските решенија во правец на интеграција со сите 
системи кои се дел од глобалната компјутерска мрежа. Најголемиот успех за компанијата се 
задоволните клиенти со кои работи, а најдобар комплимент е нивната препорака.
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Иновација:

SMART INVENTORI (SI)

 

Опис на иновација:

Спроведувајќи анализа на пазар, Еликософт 
ја увиде потребата од поефикасна софтверска 
алатка за управување со магацини, синџир на 
снабдување и дистрибуција и во 2018 година 
тимот на Еликософт започна со процес на воведување на RFID (Radio-frequency identification) 
технологија во своите решенија. Денес компаниите користат ERP (Enterprise Resource Planning) 
системи за да ги поврзат информациите од различни сегменти на организацијата еден со 
друг, со цел да ја олеснат точната и навремена испорака, да го подобрат задоволството на 
клиентите и да ги намалат трошоците. Системот ERP се состои од повеќе модули кои меѓу-
себно ги поврзуваат информациите од различни сегменти на организацијата. Секој модул (на 
пример, финансии, логистика, нарачки, производство) се однесува на специфична организа-
циска функција. Оттука, преку меѓусебно поврзување на овие модули, податоците од различ-
ни функции се меѓусебно поврзани и следствено на менаџерите им се даваат потребните 
информации со цел да се добие поголема слика за работењето на фирмата и да се направат 
повеќе информирани одлуки во реално време.

Она што Еликософт сака да го подобри со користење на RFID технологијата е замена на кла-
сичното баркод скенирање, каде секој производ треба да биде евидентиран рачно со помош 
на баркод скенер, што претставува проблем во големи магацини каде не ја знаеме точната ло-
кација каде треба да се скенира, со што се губи време за попис и потребни се повеќе човечки 
ресурси. Од друга страна пак во дистрибуцијата би се решиле проблемите кои се однесуваат 
на тоа од каде треба да се подигне робата и каде треба да се истовари, колку точки за испора-
ка има и дали по правилен редослед е товарена роба. Во овој дел без RFID многу е тешко да 
се прави real time tracking на продукти кои се на пат особено на подолги релации.
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25
Друштво за дигитален маркетинг, 
трговија и услуги КЈУПИК ДОО 
Скопје

Година на формирање: 2017
Адреса: ул. Мајаковски 17-11, Скопје
Е-пошта: info@qpick.mk 
Веб страна: www.qpick.mk

Опис на компанија:

Регистрирани во Декември 2017 година, Кјупик е старт-ап кој е основан со мисија да го подо-
бри искуството на потрошувачите и да донесе нови иновативни технолошки решенија како 
вештачка интелигенција, за 
рекламната индустрија. На-
шата цел е да го подобриме 
процесот на рекламирање 
и продажба за малите трго-
вци а во исто време да го на-
правиме шопингот забавен.

Со добиена награда за наји-
новативна бизнис идеја од 
страна на Охридска Банка 
Сосиете Женерал, Кјупик е 
македонски тек старт-ап кој 
за многу краток период ус-
пеа да го привлече внима-
нието на многу интернацио-
нални брендови кои бараат 
начини како да ја подобрат 
комуникацијата со своите клиенти и од повеќе организации кои подржуваат креативност и 
иновација.

Кјупик е тек компанија која работи во рекламната индустрија преку нудење на софтверски ус-
луги (SaaS), овозможувајќи им на бизнисите да ја искористат предноста на локациски дигитал-
ни сервиси, вештачка интелигенција и системи за ГЕО тагирање со цел да стигнат до поширока 
публика и до потенцијални муштерии.

Ние го дигитализираме купувањето преку имплементирање на најновите достапни техноло-
гии без да го уништиме шармот на традиционалниот шопинг.
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Иновација:

Qpick - Advertising 
Technology for Retail

 

Опис на  
иновација:

Иновацијата на Кјупик 
вклучува технологии 
што им помагаат на 
трговците и на потрошувачите со значително подобрено корисничко искуство и поедноставе-
ни рекламни процеси за бизнисите.

Со помош на Кјупик трговците можат од едно централно место да дистрибуираат дигитални 
промоции преку повеќе канали преку клауд систем користејќи локациски сервиси. Оваа тех-
нологија се состои од неколку елементи вклучувајќи иновативен систем за аналитика што за 
разлика од веќе постоечките системи генерира статистика базирана на локација, преферен-
ции и акција. Оваа алатка на трговците им заштедува пари и време.

Дополнително системот на Кјупик вклучува мобилна апликација што користи GPS технологија 
со цел да ги детектира потрошувачите кои се во близина на посакуваните брендови и продав-
ници и им овозможува да ги прелистаат промоциите дури и пред да влезат во продавницата. 
Технологијата вклучува функции кои пред се, се грижат за потрошувачите да не бидат бомбар-
дирани со непосакувани реклами.

“До-Продавница” Систем: Иновативно софтверско решение што вклучува GPS, WiFi и Бикон 
технологија за да детектира потрошувачи што преферираат одредени брендови и продукти 
и притоа прави мечинг преку пуш-нотификации. Системот дополнително генерира и собира 
податоци поврзани со потрошувачите и локацијата. Замислете дека сте во друг град и сакате 
да купите Најк патики, Доминос и парфем. Кога ќе го вклучите шопинг копчето, софтверот 
детектира што има до вас и со помош на GPS ве води до посакуваната локација. Штом ќе се 
доближите добивате пуш-нотификација за сите нивни промоции. Системот исто така генери-
ра податоци за локацијата што со време учи која локација колку е атрактивна.

Систем со Вештачка Интелигенција: Оригинално решение што главно дефинира анализа на 
рекламни податоци и процесира статистики кои ги користи како совет за бизнисите ефектив-
но да се рекламираат. Робот што со време го учи локалниот пазар, потрошувачите, конкурен-
цијата и буџетот потрошен на рекламирање и им помага на бизнисите да бидат по конкурент-
ни. Вториот дел од системот вклучува робот со вештачка интелигенција кој служи како шопинг 
асистент. Со тек на време роботот станува одличен асистент за шопинг што на потрошувачите 
им штеди време и пари и го подобрува нивниот шопинг искуство.
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26 ГЕВИНО ДООЕЛ Скопје

Година на формирање: 2017
Адреса: ул. Христо Татарчев 47а локал 9, 
Скопје
Е-пошта: kontakt@gevino.com.mk 
Веб страна: www.gevino.com.mk

 

Опис на компанија:

Приказната за ГЕВИНО започнува на 
26.07.2017 година како млад тим ен-
тузијасти со цел да понуди високо ква-
литетно вино достапно за сите, како во 
стаклена, така и во пластична амбалажа. 

Иновација:

ГЕВИНО- Персонализирани  вина

Опис на иновација:

Гевино персонализирани вина, флаши-
рани во стаклена амбалажа 0.75л со 
плутена тапа првично беа наменети за 
крајните потрошувачи со дизајн по на-
рачка со една единствена цел-препо-
знатливост на брендот, со посебен акцент на достава до градовите каде што во тој момент 
беше пласирано виното во редовна продажба. Со текот на времето и зголемениот интерес , 
во периодот ноември 2018 година беше донесена одлука производите да се лансираат и во 
широка продажба, односно до поголемите маркети ширум Скопје. Беа направени 2 типа на 
дизајни и етикети на вината: едното со Соборниот Храм во Скопје, а другото со богата трпеза, 
погача и вино, и двете соодветно означени со “СРЕЌНА СЛАВА”. Вината, исто така, во одре-
дени периоди и празници, се достапни и со редовни етикети, во редовна продажба во по-
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големите маркети, со соодветни картички на самите 
вина. Дополнително, вината можат да се најдат и со 
уникатни етикети- пр.”Вино во пар” каде што дизај-
ните на двете вина прават еден комплет и се особено 
атрактивни за Св. Валентин. Како посебен дел за из-
ненадување, под самата капица на грлото на виното 
може да се пронајде сликовита порака (30 различни 
пораки) со интересни и едукативни факти за виното, 
стари познати вински цитати, историјат и сл.

Денес, вината за слава кои најпрво беа лансирани 
единствено за пазарот во Скопје, можете да ги нај-
дете и во Куманово, Велес, Штип, Струмица, Крива 
Паланка, Пробиштип и Пехчево во над 200 продажни 
објекти вклучувајќи ги Тинекс и МуМаркет, а побару-
вачката е се поголема.

Поради големата побарувачка, во меѓувреме почнаа 
да таргетираат и угостителски објекти за кои беа из-
работени специјални и посебни понуда, вина со ди-
зајн со лого на објектот или слика, соодветно на уни-
катноста на секој еден објект, нарекувајќи ги “Вино 
на куќата”.

“Вино на куќата”, за период од само 6 месеци, веќе може да го најдете во над 30 угостителски 
објекти ширум Скопје, Куманово, Дојран, Валандово, Струмица, и е со континуиран раст.

Од 24.04.2019 почна соработка и со Термин.мк (платформа за резервација на свадби) заедно 
со радио реклама. Истите почнаа да се нудат и во ресторани за свадби соодветно дизајнира-
ни за ресторанот, а со ексклузивна можност и за гостите сами да си го креираат  дизајнот на  
виното.
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27 БЛАНК СОФТВЕР ДООЕЛ Скопје

Година на формирање: 1992
Адреса: бул. Видое Смилевски Бато, 
бр. 15-2/18, Скопје
Е-пошта: contact@blank.com.mk 
Веб страна: www.blank.com.mk

  

Опис на компанија:

Уште од основањето во 1992 година во “БЛАНК СОФТВЕР“ се поставени постулатите за ра-
ботење и соработка во односите со клиентите (правни и физички лица), кои се базираат на 
целосна професионалност и кооперативност, а се со цел за задоволување на барањата на 
истите за функционалност на инсталираниот софтвер.

Бланк Софтвер изработува деловен софтвер од областа на Финансиска Евиденција, Мате-
ријална Евиденција и  Услужни дејности, кој овозможува централизирано управување со 
податоците, ниски трошоци и поголема продуктивност во работењето. Истата се изработува 
и софтвер по порачка согласно потребите на Нарачателот. Комплетен компјутерски инжене-
ринг, со тоа што, во работа и изведбата, компанијата вклучува и соработува со реномирани 
надворешни фирми. Софтверскиот систем на “БЛАНК СОФТВЕР“ е изработен на начин да ги 
задоволи бизнис потребите на процесот на работење и посебно потребите на раководниот 
кадар на секоја компанија.

 

Иновација:

Софтвер - Техничка  
служба за возила

 

Опис на иновација:

 

Софтверот Техничка Служба за Возила изработен како cloud решение. Изработен во .NET техно-
логија со web сервиси, SQL –database. Изработен е по сите европски регулативи, правилници 
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и номенклатури кои се усвоени и се применуваат во Република Северна Македонија. Наменет 
за компании кои што работат со евидентирање на промени на сите категории на моторни вози-
ла (пр. станици за технички преглед на возила). Апликацијата се состои од вкупно девет услуги 
(главно мени) и 23 под услуги (девет подменија) за секоја услуга соодветно. Услуги од главно 
мени - Единечно Одобрување, Идентификација, Втиснување, АДР, Потврда од застапник или 
TUV, Цемт, Калибрација на тахографи, ПТЕУ и АТП. Апликацијата ги содржи сите пропратни До-

кументи, Барања, 
Записници, Из-
вештаи од сека-
ков вид потребни 
за комплетирање 
на секој предмет 
соодветно. Во 
делот за наплата 
постојат повеќе 
начини за избор 
односно Во Гото-
во, Комбинирано, 
Картичка и изда-
вање на Факту-

ра. Внес на податоци за сите категории на возило, лице (правни или физички), компании,... 
Софтверот Техничка Служба за Возила е интегриран со останатите модули на нашата компа-
нија, односно со Модулите: Финансиско Работење, Технички Преглед, Регистрација на вози-
ла, Брокерско Работење, Авто Сервис, Влезни и Излезни Фактури. Со самата интеграција на 
оваа апликација со останатите, како резултат се добива смалување на процентот на ризик за 
човечка грешка при внесување на податоци. Еднаш внесен податок во системот достапен за 
секоја апликација и вработен соодветно. Компанијата Бланк Софтвер има намера во наред-
ниот период да се претстави со оваа интегрирана апликација и на меѓународен натпревар со 
цел промовирање и остварување меѓународна соработка.
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28
Дпту ФРЕЕ АЦЦОУНТИНГ ДООЕЛ 
Експорт Импорт Тетово

Година на формирање: 2017
Адреса: Ул.19 –ти Ноември 
                Комплекс Ловец, Тетово 
Е-пошта: freeaccounting.te@yahoo.com 

 

Опис на компанија:

Фрее Аццоунтинг е друштво за финансии, сметководство и консалтинг услуги од Тетово

Фрее Аццоунтинг ги врши 
следните услуги: финан-
сиско сметководство, ма-
теријално сметководство, 
аутсорсинг (outsourcing), 
човечки ресурси(прија-
ви-одјави), пресметка на 
плати, поднесување на да-
ночни пријави, консалтинг 
услуги, основање на фирми 
и сл.

Иновација:

Софистициран програм за 
финансии и Провајдерство

Опис на иновација:

Софистицирана програма за финансии која на многу лесен начин генерира електронски 
изводи од банки, ефикасна, точна, без можност за грешки, овозможува низа финансиски и 
материјални картички, заштеда на време и е лесна за употреба,. Дополнително планирање 
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на Провајдерство - можност 
за младите да се здобијат со 
вештини и сертификат за фи-
нансии и сметководство, со 
цел полесно вклопување во 
пазарот на трудот и вработу-
вање, со што во голема мера 
ќе се зајакнат нивните капа-
цитети, ќе се зголеми нивната 
компетентност на пазарот на 
трудот и ќе се намали нивниот 
ризик.
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29
ЕВРОСУРОВИНА ПА Увоз-Извоз 
ДООЕЛ Битола

Година на формирање: 2011
Адреса: Прилепска 76-4 7000 Битола
Е-пошта: evrosurovinapa@yahoo.com 
Веб страна: www.evrosurovinapa.mk

Опис на компанија:

ЕВРОСУРОВИНА ПА ДООЕЛ е 
компанија формирана во 2011 
година, со првична дејност уп-
равување со отпад, откуп на се-
кундарни суровини, обоени и 
необоени метали, преработка на 
жици и кабли. Претпријатие рас-
полага со најнова технологија за 
обработка на суровините и како 
резултат на тоа нуди високо ква-
литетен бакарен гранулат. Освен 
за своите потреби, нуди и услуги 
за преработка на суровините за 
надворешни потрошувачи. 

Покрај првичната дејност, во 
изминатите години се проширу-
ва и со сопствено производство 
и конечно во 2015 година на па-
зарот го пласира својот прв про-
извод - подни гумени плочки кој 
е единствен производ од ваков 
тип произведен во Македонија. 
За овој производ, добитник е на 
високи признанија и награди.
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Иновација:

Гумени подни плочки

Опис на иновација:

Производот, гумена подна плоч-
ка е иновација која неслучајно се 
наметна во концептот на работа, 
бидејќи по неколку годишни ис-
тражувања компанијата  се ре-
шава на примена на иновативен 
концепт, од отпад до финален 
производ. Производот се работи 
од рециклиран материјал, безбе-
ден по здравјето и благотворен кон животната средина. Иновација е постигната и во дезенот  
и во примената на производот. Неколку карактеристики и специфики, кои говорат за инова-
тивноста на самиот производ: 

● единствен производ од ваков тип со производство во нашата држава целосно еколошки 
производ ,се произведува од сто проценти гумен гранулат, кој е рециклиран  материјал, под-
ложен  и на повторна преработка 

● самиот производ има мека и безбедна структура за корисникот 

● лесен за монтажа и одржување, со долг век на траење и со висока отпорност и на високи и 
на ниски температури

● безбеден по здравјето на корисниците

● модерен дизајн и широка палета на бои 

● идеален и за внатрешни и надворешни површини

● излегува во два модели-коцка и во вид на сложувалка.

Иновативно решение за: детски игралишта и паркови, детски градинки и игротеки, теретани 
и фитнес клубови, старски домови, дворни површини, површини покрај базен, партерни уре-
дувања и др.

 



64

КАТАЛОГ НА КОМПАНИИ

30
ИНОВЕЈШН ДООЕЛ Увоз-Извоз 
Скопје

Година на формирање: 2006
Адреса: Востаничка 118-18, Скопје
Е-пошта: contact@innovation.com.mk 
Веб страна: www.Innovation.mk

  

Опис на компанија:

Компанијата Иновејшн беше основана во 2006-та година како спин оф компанија од Универ-
зитетот и започна со работа во Технолошки инкубатор. На почеток се фокусираше на развој на 
софтвер и услужни сервиси, произведувајќи специјализирани софтверски решенија за избори, 
веб апликации и сервиси. Подоцна, продолжи со учество на повеќе истражувачки и развојни 
проекти од програмите FP7 и H2020, вклучувајќи решенија за системи во облак и електронски 
владини сервиси. Од 2016-та започна со развој на решенија од областа на е-медицина, кои се 
засноваат на употреба на само носечки ЕКГ сензори, и програми за одредување различни ти-
пови на срцеви аритмии.

Иновација:

ЕКГ-алерт

Опис на иновација:

Целта на овој систем e 
рано предупредување за 
срцев удар и опасни ари-
тмии на лица со срцеви заболувања. Системот се состои од пренослив ЕКГ сензор, кој преку 
паметен телефон и мобилна апликација ги пренесува податоците до сервер во облак, а преку 
веб апликација се организира дежурна 24 часовна здравствена нега заснована на рано пре-
дупредување.

Мотивацијата доаѓа од фактот дека повеќе од 50% од смртните случаи се должат на срцеви 
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удари, односно дека најмалку секој втор човек починува од срцев удар. Дополнително, пора-
ди стресот и интензивниот живот, границата на лица со потенцијален ризик за срцев удар се 
спушта од лица над 65 години на лица над 40 години.

Научната основа за идеите во овој проект се темели на фактот дека срцев удар може да се 
открие најмалку два часа пред да настапи и дека со соодветен третман може драстично да се 
намали опасноста од смртност.

Иновацијата на производ во понудата на овој систем е  мобилна и веб апликација со автомат-
ска анализа, класификација и утврдување абнормална работа на срцето. Во таков случај се 

испраќа рано предупредување до лекарот и мо-
билниот апарат на пациентот.

Иновацијата на услуга којашто се иницира се 
состои во организирање на 24 часовна дежурна 
служба на лекари, кои во случај на рано преду-
предување ќе ја отворат веб апликацијата на по-
даточниот сервер и ќе ја погледаат историјата на 
ЕКГ на болниот  и неговите  витални параметри. 
Дежурните лекари можат дополнително да кому-
ницираат со пациентот и воспостават дијагноза и 
терапија и по потреба да повикаат брза помош, 
знаејќи ја точно локацијата одредена со пози-
цијата на мобилниот телефон. Услугата би се на-
плаќала според принципот на месечна претплата 
за да се покријат трошоците за дежурните лекари 
и одржување на системот за рано предупреду-
вање.

Главни корисници на овој систем се оние лица со 
срцеви заболувања, како и лекарите кои поставу-
ваат дијагноза за потенцијален ризик од срцев 
удар и го препорачуваат системот за рано преду-
предување.

Досега не постојат комерцијални продукти од овој тип кои ја вршат функцијата на постојано 
мониторирање. Според приодите реализирани со овој систем, постојат голем број на слични 
уреди но не со овие функционалности и намена. На пазарот постојат само продукти главно 
наменети за стрес тест со постојан мониторинг коишто брзо ја трошат батеријата на сензорот.
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31 Омега Рисрч ДООЕЛ Скопје

Година на формирање: 2014
Адреса: 11 Октомври ½ -2, Скопје
Е-пошта: Irina@omegarawcosmetics.eu    
Веб страна: www.omegarawcosmetics.mk /
                      www.omegarawcosmetics.eu

 

Опис на компанија:

Омега Рисрч ДООЕЛ е првата компанија во Република Северна Македонија која се занимава 
со производство на нов облик на органска козметика наречена Жива козметика, козметика 
која може и да се јаде а воедно е и  од главните компании во регионот кој се водечки во еко 
пропагандата за заштита на животна средина, со производствени процеси со 40% помала пот-
рошувачка енергија (статистички податоци) од останатите компании во секторот. Компанија 
која користи 0% пластика и компанија која во пластичните опаковки во кој стигаат некој од 
суровините пакува еколошки средства за чистење и ги подарува на социјално загрозените 
семејства. Со цел рециклирање и социјална свесност за свет без пластика. Оваа година про-
изводите на омега почнаа да се продаваат и во Словенија и Хрватска каде Омега се вклучи 
во еколошката акција – за свет без пластика. Омега секоја година исто така е поддржувач на 
социјални и здравствени кампањи кој имаат за цел да ја подигнат свеста на конзерванси во 
козметиката.

Иновација:

Иднината на козметиката 
100% Жива, 100% Јадлива 
и Вкусна и 100% органска 

Опис на иновација:

ЖИВАТА козметика, која 
е наш глобален изум, се 
класифицира како орган-
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ската козметика, но се издигнува над неа 
како најголемо достигнување, револуција 
во козметичката индустрија. Таа дава мож-
ност да се отстранат сите конзерванси, 
одржувачи на мирис и екстракти кој по-
горе ги опишавме како дозволени. Нашите 
технолошки постапки овозможуваат врз 
база на физички закони за конзервирање 
(без употреба на хемиски супстанци) да 
се добие 100% органски, нетоксичен, не 
алергенски и стабилен производ со 3-го-
динишен рок на употреба.

Производството на ЖИВАТА козметика се 
одвива на 36◦C (од таму името Жива ко-
зметика), што овозможува целосна ретен-
ција на витаминот Ц и на антиоксидансите 
(пример Oleuropein кој се наоѓа во масли-
новото масло при загревање се распаѓа до 
токсичен метаболит), кои инаку се губат 
при конвенционално производство на по-
веќе од 60◦C.

Покрај овие неверојатни факти за живата козметика е неверојатно што и за нејзина изработка 
не се користат екстракции и изолирани продукти туку свежа храна. На пример нашиот произ-
вод Mea lime Шампон за коса содржи свежо цеден сок од лимон без хемиска преработка на 
истиот.
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PRОЕKТ: Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија 
преку подобрена поддршка за иновации

KОNТАKТ: Фондација за Претприемачки сервис за млади   
16та Македонска Бригада 13б, 1000 Скопје 
info@yes.org.mk

Проектот е имплементиран од: 

Фондација за 
Претприемачки сервис за млади

Фондација за 
менаџмент и индустриско истражување

АРК Фонд 

Оваа публикација е подготвена со поддршка на Европската унија. 
Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на 
Фондација Претприемачки Сервис за Млади и на никој начин не 
може да се смета дека ги претставува ставовите на Европската унија.


