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ИНТЕРВЈУ

ВАСКО КРОНЕВСКИ, директор
на НЕКСТСЕНС

фирма специјализирана
за Е - БИЗНИС решенија

Господине Кро невски, 
Некст сенс заед но со 
СЕЕД и ГТЗ обја ви 
успешно пре земање 
на ма кедонскиот биз-

нис пор тал. За што 
покон кретно станува 
збор? 

КРОНЕВСКИ: Порталот 
www.seebiz.net.mk е биз-
нис портал кој нуди биз-
нис информации за по-

требите на малите и 
сред ни претпријатија во 
Македонија. Преку овој 
портал се дистрибуираат 
информации за тоа како да 
се започне, води и развива 
бизнис. За таа цел ние 
објавуваме информации 

Васко Кроневски е роден 1971 година. Своето 
образование го стекнал на Електротехничкиот факултет 
во Скопје. Повеќе од седум години има искуство во фирми 
за Информатичка технологија, додека Некстсенс егзистира 
веќе три години. Околу 12 години неговата преокупација 
е Microsoft development tools, Visual Basic, Visual C++. 
Учествувал на повеќе конференции и семинари од областа 
на ИКТ. Денес фирмата Некстсенс е една од водечките 
македонски фирми специјализирана за развој на е-бизнис 
решенија.

Некстсенс (www.nextsense.com) континуирано 
прави напори да ги информира и запознае 
македонските компании со последните 
достигнувања во информатичката тех  но-
 логија и придобивките од неа.

Планираме да ја подигнеме свеста кај маке-
донските компании за примена на ин-
фор матички технологии, а со тоа да 
овоз можиме и зголемена ефикасност во 
нивното работење.
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од областа на менаџментот, 
маркетингот, финансии, 
продажба, закони, анализи 
и други. 

Овој портал е основан од 
СЕЕД и ГТЗ пред околу една 
година. Бидејќи СЕЕД и ГТЗ 
сметаа дека порталот може 

подобро да ги задоволи 
потребите на малите и 
средни претпријатија до-
колку е во сопственост 
и управуван од страна 
на приватна фирма, тие 
об јавија јавен повик за 
пре нос на сопственоста 

и управувањето на 
www.seebiz.net.mk 

 На повикот се пријави 
и Некстсенс (www.nex-
tsense.com) со свој бизнис 
план. Нашиот бизнис 
план беше оценет како 
нај   добар и врз основа на 

тоа сопственоста и упра-
вувањето беше пре несено 
на Некстсенс (Next Sense). 

Министерството за 
економија за прв пат 
преку вашата фирма 
оствари партнерство 
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со приватниот сек-
тор. Како дојде до 
партнерството?

КРОНЕВСКИ: Вистина е 
дека ова е прво деловно 
партнерство меѓу јав-
ниот и приватниот сек-
тор, односно помеѓу 
Министерство за еконо-
мија и Некстсенс во однос 
на SEEbiz.net.mk. Целта 
на ова партнерство е 
зголемување на квалитетот 
и квантитетот на бизнис 
информациите за мали 
и средни претпријатија 
во Македонија. Минис-
терството ќе ни доставува 
информации кои им се 
потребни на малите и 
средни претпријатија, 
ние ќе ги објавуваме и 
пре ку наши активности 
ќе ги правиме подос тап-
ни на крајниот корис-
ник. На овој начин Ми-
нис терството ќе биде по-
блиску до граѓаните, а 
www.seebiz.net.mk ќе ну-
ди поширок спектар на 

информации. На крај би 
сакал да напоменам дека 
ниту Министерството ни-
  ту Некстсенс имаат фи-
нансиски обврски во 
поглед на ова парт нер-
ство. 

За вашата фирма 
се вели дека е ед-
на од водечките ма-
кедонски фирми спе-
цијализирана за развој 
на е-бизнис решенија. 
Со што ги заслуживте 
овие епитети?

КРОНЕВСКИ: Клучот за 
нашиот успех се всушност 
принципите врз кои се 
темели Некстсенс. Еден 
од најважните е односот 
кон нашите клиенти кои 
секогаш се во нашиот 
фокус и секогаш се трудиме 
да им понудиме решенија 
и услуги во согласност 
со нивните потреби и 
последните достигнувања 
на информатичката техно-
логија на светско ниво. 
Со тоа им овозможуваме 
да бидат во чекор и тех-
нолошки да може да се 
носат со големите мул-
тинационални компании. 
Вториот елемент се вра-
ботените. Тие се оние кои 
овозможуваат горена веде-
ното да функционира. Сто-
жерот за континуирано 
задоволување на по тре-
бите на нашите клиен-
ти лежи во нашиот про-
фе сионален тим на кре-
ативни, високо стручни и 
мотивирани кадри кои ги 
следат последните све т ски 

трендови во ИКТ индуст-
ријата. 

Некстсенс (www.nextsen-
  se.com) континуирано пра-
 ви напори да ги ин фор-
мира и запознае ма ке-
 донските компании со пос-
ледните достигнувања во 
информатичката техно ло-
гија и придобивките од 
неа. Проектот www.see-
biz.net.mk е само еден од 
нив. Во иднина планираме 
и други проекти со кои пла-
нираме да ја подигнеме 
свеста кај македонските 

ком пании за примена на 
информатички технологии, 
а со тоа да овозможиме и 
зголемена ефикасност во 
нивното работење.

Дали македонскиот 
биз  нис портал ќе про-
должи и во иднина 
да биде електронски 
ме диум за ажурно и 
квалитетно инфор ми-
 рање на малите и сред-
ни претпријатија?

КРОНЕВСКИ: Дефи-
нитивно. Порталот ни бе ше 
доделен нам токму поради 
тоа што понудивме одржлив 
бизнис план. Според тој 
бизнис план ние не само 
што ќе бидеме место на 
коешто можат да се најдат 
најсеопфатни бизнис ин-
формации, туку правиме 
напори и да би деме место 
на коешто фирмите ќе 
можат да го комуницираат 
своето ми с ле ње и потреби. 
За да можеме ажурно и 
ква литетно да ги инфор ми-

 раме малите и средни прет-
пријатија ние влегу ваме во 
партнерства и лиценцираме 
соодветни содржини.

Како досега фирмите 
доаѓаа до потребните 
бизнис-информации? 
Сметате ли дека фир-
мите беа лишени од 
можноста да добиваат 
бизнис информации? 

КРОНЕВСКИ: Според ин-
фор мациите коишто ние 
ги имаме, најчесто пре-

    ку лични контакти, кон    сул-
 тантски компании, се ми на-
ри исто така и на стран ски 
портали. Некои ком пании 
и нарачуваа ана  лизи за нив-
ните по тре би. Најбитно од сè 
е дека до сега многу тешко 
се доаѓаше до квалитетни 
ин формации. 

Која е вашата стра те-
гија, позиција, целен 
па зар и кој е вашиот 
производ?

КРОНЕВСКИ: Нашата ст-
ра   тегија е поактивно да ги 
бараме бизнис потребите 
на претприемачите, биз-
нис консултантите и биз-
нис професионалците во 
малите и средни прет при-
 јатија (МСП). Да одго во-
риме на тие потреби со 
квалитетни, навремени, ди-
ференцирани бизнис ин-
 формации и услуги што 
ги зајакнуваат пер  фор-
ман сите на маке донските 
МСП. Нашата на мера е да 
бидеме пре познатлив ли-

дер во ин  дустријата. Пре-
 ку оваа стратегија ние се 
пози ционираме како нај  се-
 опфатниот извор на бизнис 
информации за водење на 
бизнис во Маке донија.

Нашиот производ е биз-
нис информација што ние 
ја обезбедивме од нашите 
добавувачи на со држина, 
ја орга низи равме и презен-
тиравме на нашиот ценет 
клиент. Информации кои 
ќе бидат презентирани се: 
како - да прилози, вода-
чи, упатства, форми, доку-

Нашата стратегија е поактивно да 
ги бараме бизнис потребите на 
претприемачите, бизнис консул-

тантите и бизнис професионалците во 
малите и средни претпријатија (МСП).

Клучот за нашиот успех се всушност принципите врз кои се темели 
Некстсенс. Еден од најважните е односот кон нашите клиенти кои 
секогаш се во нашиот фокус и секогаш се трудиме да им понудиме 

решенија и услуги во согласност со нивните потреби и последните 
достигнувања на информатичката технологија на светско ниво.
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менти, публикации, ди рек-
ториум на компании, биз-
нис можности, закони, ана-
лизи, настани, вести, пра-
шања и одговори/ко лум-
нисти и други инфор мации 
вредни за малите и средни 
претпријатија во Маке до-
ни ја.

Кои се вашите парт не-
ри и добавувачи на 
содр жината?

КРОНЕВСКИ: Во мо ме н-
  тов имаме склу че но парт-
нерство со Ми нис тер ство за 
еко номија, СЕЕД (Southeast 
Europe Enterprise Develop-
ment), ГТЗ (Deutsche Gesell-
schaft für Technische Zusam-
menarbeit). Соработка има-
ме со СИППО (Swiss Import 
Pro  motion Programme) исто 
така за голем дел од како - 
да приложи и бизнис алатки 
имаме доби ено лиценца од 
IFC SME toolkit. Листата на 
парт нери и понатаму ќе ја 
зго лемуваме сè со цел да 
обез бедиме поголем број 

на инфор мации за малите и 
средни претпријатија во Ма-
кедонија. 

Што ќе кажете за бизнис 
климата во Република 
Македонија и оттука 
какво е значењето на 
ИКТ?

КРОНЕВСКИ: Она што 
сите го знаеме е дека Ма-
ке  донија е далеку со сво-
јот развој од земјите на 
ЕУ. Кога станува збор за 
примената на инфор ма-
 тичка технологија во ма-

Она што сите го знаеме е дека Македонија е далеку со својот 
развој од земјите на ЕУ. Кога станува збор за примената на 
информатичка технологија во македонските компании оваа 

разлика е уште поголема. Според мене ова е една од поголемите 
причини кои го кочат развојот на државата.

кедонските компании оваа 
разлика е уште пого ле ма. 
Според мене, ова е една 
од поголемите причи ни 
кои го кочат развојот на 
државата. Во светот веќе 
нема дилема дека успешен 
бизнис мора да се гради на 
современа информациско-
технолошка инфра струк-
ту ра со имплементација 
на сите современи апли ка-
  ции и програми за ефи кас-
но управување со ком па-
нијата. Примената на вак-
ви технологии кај наши-
те компании сè уште е да-
леку. Сметам дека секо ја 
компанија која сака дол го-
роч но и успешно да функ-
ционира мора да ги ко-
ристи сите придобивки 
на информатичката тех но-
ло гија (тука подразбирам 
и е-технологиите) со што 
континуирано ќе ја зго-
 лемува својата ефи кас ност, 
а оттука и својата кон ку-
рентска предност.


