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ЖЕНСКА  ДВИЖЕЧКА  СИЛА   

ПАТОТ ДО ЦЕЛТА Е МНОГУ ТЕЖОК, ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА

ЕКОНОМИЈАЕКОНОМИЈАЕКОНОМИЈА

ПРОГЛАСЕНИ ДЕСЕТТЕ НАЈУСПЕШ   

Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

Агенцијата "Ма-
рили", со упор-
носта, амби ци-

озноста и со големата 
желба на директор-
ката Лидија Трипу но-
ска, цела година тра-
гаше по десетте ла-

уреатки, бизнис - жени за 
2004 година, чиишто имиња 
пов торно на многу помпензен 
и свечен начин ги обелодени 
во ресторанот "Роза" во Ско п-
је. Секоја од нив, во своите 
професии има постигнато ис-
клучителни резултати, така 
што секако ќе ја оправдаат 
довербата која им ја укажа 
оваа агенција и ќе продолжат 
да забележуваат уште пого-
леми успеси. Многу жени се 
наоѓаат на функцијата финан-
сиски директор, а тоа го по-
кажува и годинашнив избор.

На оваа манифестација, ла-
уреатки за 2004 година се про-
гласени Валентина Алек сов-
ска, Ленче Барзова, Лилјана 
Ивановска, Афродита Кера-
мит чиева, Нада Клампфер, 
Марија Кочовска, Јасмина 
Митева, Весна Стаменковска - 
Митковска, Вера Рафајловска 
и Валентина Тасева.

УСПЕХ

Директорката Трипуноска, 
меѓу другото, за нив истакна:  

"Тие се скромни личности 
кои малку зборуваат за себе, 

Директорката на Агенцијата "Марили", Лидија 
Три пуноска, успеа и по деветти пат да про-
најде десет жени, кои оправдано можат да 
го понесат епитетот успешни бизнис - жени 
во Македонија.

но ние ќе зборуваме за нив. 
Ќе нагласиме дека семејството 
е многу важно затоа што тие 
во најголем број се сопруги и 
мајки. Многу е важна неговата 
поддршка за успехот на една 
жена на било која позиција, а 
особено на вака тешка, како 
што е менаџерската, бидејќи 
тие претставуваат движечка 
сила на економијата во Ре пу-
блика Македонија". 

Госпоѓицата Валентина 
Алексовска, претставник на 
фирмата "Екстра Меин" е една 
од годинашниве 10 лауреатки. 
Во фирмата е од 1995 година, 
а веќе во 1996 година е на 
функцијата финансиски ди-
рек тор. Нејзина задача е да го 
организира финасиското кни-
говодство и девизното ра бо-
тење, со што мошне успешно 
се справува. Таа е дипломиран 
економист, овластен ревизор, 
а истрајноста, трпеливоста и 
темелноста се особини кои 
таа ги поседува. Нејзиното мо-
то е да се постигне поста ве-
ната цел со сите можни сред-
ства, едукации, како и енту-
зијазам за напредок на секој 
чекор. 

"Јас лично не ги делам ра-
ботите на машки и женски. Сè 
тоа зависи од индиви ду ал-
носта на човекот. Да се биде 
способен, успешно да се ра-
боти зависи и од струч но ста. 
Еден финансиски дирек тор за 
да работи успешно треба да 
делува во сите си туации, на-
времено. Оваа про фесија не 
само што е стручна, туку е и 
од говорна", истакна госпо ѓи-
ца Алексовска.  

Жена-менаџер во секторот 
за финансии и книговодство 
на фирмата "Гица" од Охрид е 
госпоѓа Лилјана Ивановска. 
Неј зините обврски во сопстве-
ната фирма се одржување на 
тековната ликвидност, ко ор-
динација со другите, изготв у-
вање финасиски извештаи за 
потребите на менаџментот, 
по стојани контакти со де ло в-
ни партнери, како во земјата 
така и во странство, а и ис пол-
нување на обврските и на-
плата на побарувањата во до-
говорените рокови, сле де ње 
на законските прописи и нив-
но инкорпорирање во ра бо-
тењето на фирмата. 

"За да се биде успешен - ве-
ли госпоѓа Ивановска - мора 
да се имаат јасни поставени 
цели, бидејќи патот до целта е 
многу тежок, бара многу жрт-
ви и одрекувања, дотолку по-
веќе кога си жена менаџер, 
сопруга, мајка и столб на се-
мејството. Меѓутоа, знаејќи 

де   ка неуспехот бара уште по-
големи жртви, сметам дека го 
избрав вистинскиот пат, а тоа 
е пат кон успехот, кој на лага 
голема упорност, ис трај ност 
и многу одрекувања". 

Од пред една година на 
позицијата менаџер на ЦС 
"Глобал" е Афродита Керамит-
чиева. Образованието, како и 
дел од животот, го минала во 
Германија, а најголемиот ус-
пех го постигнала токму за ра-
ди својата темелност и ис-
трајност при реализи ра њето 
на сите зададени задачи и 
планови со континуирано 
усовршување. Функцијата не 
е само раководење со тре-
нинг центарот, туку и негово 
стратешко планирање, развој, 
дефинирање на активностите 
и услугите кои треба да се 
почитуваат, но во исто време 
и да се применуваат стан дар-
ди кои важат во сите запад-
ноевропски држави. Инаку, 
ЦС "Глобал" е млада обра зо в-



   ВО  СВЕТОТ  НА  БИЗНИСОТ
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БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОДДРШКАТА СТАНАВ УСПЕШНА, НАДА 
КЛАМПФЕР

  НИ МЕНАЏЕРКИ ЗА 2004 ГОДИНА

на институција, која треба уш-
те многу да се развива. 

На позицијата директор за 
финансии во фирмата за мес-
на индустрија "Промес", госпо-
ѓа Надежда Клампфер е од 
2000 година. 

"Благодарение на поддрш-
ката и слободата која ми ја 
дава Бордот на директори и 
целиот менаџерски тим на 
мојата фирма - додава госпоѓа 
Клампфер - можам слободно 
да кажам дека станав успешна 
во полето на финансиите. Би-
дејќи мојата работа бара мно-
гу ангажмани во фирмата, мо-
рам да ја истакнам и без ре-
зервната поддршка од со пру-
гот кому не му е тешко да ме 
замени во некои домашни ра-
боти". 

СПОСОБНОСТ

Веќе 12 години госпоѓа Јас-
мина Митева е генерален ме-
наџер и сопственик на фир-
мата "СПИН" од Скопје, а во-
едно е и еден од сопстве ни-
ците на фирмата "Магнолија", 
позната на пазарот по произ-

водство на детска конфекција. 
Нејзините менаџерски спо-
собности се огледуваат во 
прет приемничкиот дух, го ле-
мата упорност и истрајност, 
максималната аналитичност 
и прецизност. 

"Пред сè, во душата сум 
дизајнер и естета, а моето мо-
то е 'мојата работа секогаш е 
заради создавање креатив ни 
и препознатливи општес тве-
но полезни проекти, кои го 
исполнуваат мојот тво речки 
дух, а сè друго, мате ри јалното 
богатство и општес твените 
признанија, доаѓаат по тоа'", 
објасни госпоѓа Ми тева. 

На позицијата менаџер во 
"Акцент медиа", госпоѓа Весна 
Стаменковска е веќе 10 го ди-
ни, уште од формирањето на 
фирмата. 

"Одамна сфатив дека целта 
на постоењето е да се свртиш 
кон самиот себе, бидејќи сè 
почнува од единката. Мотото 
во работењето - вели госпоѓа 
Стаменковска - е секогаш да 
се вложи и повеќе отколку 
што се очекува, а сè тоа да се 
работи со љубов и само до-

колку се работи така можно е 
да се надминат пречките кои 
неминовно постојат на секоја 
патека. За овие десет години 
нашата фирма изгради добро 
поставена мрежа на рекламни 
објекти низ цела Македонија".   

Госпоѓа Вера Рафајловска 
од 1991 година е на фун кци-
јата директор на Друштвото 
за консалтинг - Рафајловски. 
Заедно со сопругот почнале 
со неколку луѓе, за набрзо да 
прераснат во една од најус-
пешните фирми за консалтинг. 
Таа е експерт за даноци, смет-
ководство, финансии и реви-
зија, а исто така, е главен и 
одговорен уредник на струч-
ното списание "Репрезент и 
даночен практикум". 

Валентина Тасева веќе 7 
години е на директорската 
функција во "Семос Едука ци-
ја", чија дејност е компјутерска 
едукација и сертификација на 
слушатели од најразлични 
возрасти и професии. 

"Во услови на нашата ма-
кедонска економија, каква 
што сите ја познаваме, без го-
лема доза на упорност и ис-
трајност, во секојдневните 
работни задачи, но истовре-
мено и на генерално, стра-
тешко ниво, не може да се 
постигне успех. За да се биде 
успешен во било која област, 
карактеристиките како зна-
ење, посветеност на работата, 
темелност, упорност, истрај-
ност, позитивни мисли и 
здрав разум, се неопходните 
во заокружувањето на една 
целина која е основа за сè", 
рече Тасева.

Две од десетте лауреатки, 
иако не беа на официјалното 
прогласување, сепак имаат 
свое место меѓу годинашниве 
успешни жени. Тоа се госпоѓа 
Ленче Барзова, генерален ди-
ректор на штедилницата "Ал 
Коса" и ТВ Ирис од Штип, и го-
споѓа Марија Кочовска, гене-
рален менаџер во "Ми радор". 

За госпоѓа Ленче Бар зова 
оваа функција не е обе лежје 
на моќта, туку должност и об-
врска која мора да се исполни. 
Според неа, добриот менаџер 
мора да биде ин телигентен, 
чесен, хуман, хра бар и строг. 
Има завршено политички на-
уки во Белград, отсек меѓу-
народна политика, но живот-
ниот пат ја однел на сосема 
друга страна. Целта на фир-
мата е да прерасне од ште-
дилница во мала банка, а по-
доцна и во голема, со што 
уште поефикасно би се вклу-
чила во финансискиот бизнис. 
Госпоѓа Кочовска веќе 11 го-
дини е директор на "Фло ра-
скоп". Нејзиниот креативен и 
инвентивен дух и големата 
љубов кон цвеќарството, како 
и образованието - дипло ми-
ран економист, й помагаат 
успешно да ја извршува функ-
цијата менаџер на "Флора-
скоп/Мирадор".  

СÈ ПОЧНУВА ОД ЕДИНКАТА, 
ВЕСНА СТАМЕНКОВСКА


