
28  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 614 / 7.4.2006

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

МЕНАЏМЕНТ
МЕНАЏМЕНТ

10. ИЗБОР НА "МАРИЛИ" НА ДЕСЕТ НАЈУСПЕ   

И БОГОВИТЕ МОЛЧАТ 

ДЕЛАТА ГОВОРАТ САМИ ЗА СЕБЕ

Одговорна, амбициозна, исполнителна, толерантна, не -
конвенционална жена космополит, која успесите ги дол-
жи, пред сè, на своите амбиции, афинитети и визионерски 
мисии. Тоа е госпоѓа Елизабета Андоновска, генерален 
менаџер на неделникот "Македонско сонце", прогласена 
за една од десетте најуспешни жени-менаџери за 2005 
година. Нејзината упорност и темелност во поста вува ње-
то на работите й овозможуваат успех во тимското ра бо-
тење и менаџирање. Реализацијата на зацртаните желби 
не само на работа, туку и во домот Андоновска ја прават 
комплетна личност.

"Морам да признаам дека и жената и мајката во мене 
ги користи менаџерските афинитети за организација, тоа 
значи дека така се однесувам во професионалните цели, 
но и во приватноста, родителувањето, во секојдневните 
комуникации", вели Андоновска. 

По вокација е дипломиран психолог, со 22-годишно 
работно искуство во МРТВ, а моментно ја води сев куп на та 
работа во неделникот "Македонско сонце". 

"Веќе 11 години во континуитет неделникот 'Маке дон-
ско сонце' е присутен како во Македонија, така и надвор 
од неа, во цел свет, секаде каде што има Македонци. 
Една од нашите цели и задачи е развивањето на еко ном-
ската политика, односно бизнис стратегија. На стра ни-
ците на нашиот неделник се појавија мошне успешни и 
познати македонски и интернационални бизнисмени. Се 
разбира, нивен предводник е нашиот основач Ѓорѓија-
Џорџ Атанасоски од Флорида. Тој донесе многу познати 
лица кои сакаат да инвестираат во Македонија, а негова 
цел е да им помогне и на многу наши бизнисмени да ги 
пласираат своите производи надвор од неа".  

ЕЛИЗАБЕТА АНДОНОВСКАЕЛИЗАБЕТА АНДОНОВСКА

 Најуспешни жени-менаџери за 
2005 го ди на се: Елизабета Ан до-
новска, Дана Глобочка, Вес  на Ѓор-
ѓиеска, Лилјана Лазарова, Мир  ја-
на Марковска, Билјана Ми трева, 
Мирјана Пау нова, Ели за бета Рис-
товска-Петровска, Билја на Стои-
мировска и Сузана Те мелкоска.

Во изминатава деценија, Аген ци-
јата за мар  кетинг и издавачка деј-
ност "Марили" прог ла си 100 нај ус-
пешни жени-менаџери од Ре пуб-
лика Македонија и од дијас по рата.
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  ШНИ ПРИПАДНИЧКИ НА ПОНЕЖНИОТ ПОЛ

Ако до пред некое вре-
ме на жената местото 
й беше во домот, да се 

грижи за семеј ството, денеш-
ната жена е и успешна мена-
џерка и може рамо до рамо 
да се носи со мажот. Во из-
минатава деце нија е постиг-
нат голем квали тативен и кван -
титативен скок во женското ме -
наџирање и успешното воде-
ње на бизни сот. На десеттата 
по ред манифестација "Из-
бор на 10 најуспешни жени-
менаџери", во организација 
на Агенцијата "Марили", која 
се одржа минатиот петок во 
Мулти бизнис центарот на 
"Скопски саем" , епитетот нај-

"Жената ги има сите права и можности да се реа-
лизира како успешна во сите сфери на општеството, 
но само од неа зависи како и колку ќе се избори за 
вис тинските менаџерски позиции или други ви со-
ки опш тествени функции", вели Лидија Трипуноска, 
директор на Агенцијата за маркетинг и издавачка 
дејност "Марили".

Проф.д-р Тихомир Јовановски: "Една жена е ус-
пешна сопруга и мајка, ако со духот и телото иако 
временски отсутна, сепак интензивно е присутна во 
животот на најблиските, а добар менаџер е ако знае 
и може да ги спроведе менаџерските спо соб ности и 
при тоа секогаш репер за нејзината ус пеш ност да 
биде рејтингот на фирмата во која рако води. Тоа се 
исклучително силни и способни лич ности".

 ПРЕД УСПЕШНИТЕ 

успешни жени-менаџери за 
2005 година го понесоа:   

Ели забета Андоновска, 
Дана Гло бочка, Весна Ѓор ѓиес-
ка, Лил јана Лазарова, Мир ја-
на Мар ковска, Билјана Мит-
рева, Мир јана Паунова, Ели-
забета Ристовска-Петровска, 
Бил ја на Стоимировска и Суза-
на Те мелкоска. По повод ју-
билејот беше промовирана и 
Моно графија "Успешни же ни-
ме наџери", а благодарници 
за несебичниот придонес 
око   лу организирањето на 
мани фестацијата од ваков ка-
рак тер им беа доделени и на 
госпоѓа Лилјана Стоилковска 
и госпоѓа Роза од ресторанот 
"Вистинска Роза".

 ЖЕНИ-МЕНАЏЕРИ

Госпоѓа Дана Глобочка, гене ра-
лен менаџер  и сопственик на "The 
Broadloom Mart Ltd", Канада. По-
текнува од преспанското село Брај-
чино, а со семејството еми грирала 
во Канада во 1964 година. Гло боч-
ки веќе 30 години по се ду ваат про-
давница за теписи, прва од овој 
вид во Канада во соп стве ност на 
Македонци, а во неа се тргува со 
теписи од цел свет. 

"Човек се раѓа со ам биции и 
кога ќе ги додаде трудо љу би вос-
та, чесноста, упорноста, хуманос-
та, љубовта и поддршката од нај-
блиските цврсто чекори кон сво-
јата цел. Моја цел беше да ус пе-
ам", вели госпоѓа Весна Ѓор ѓиеска, 
генерален менаџер и соп ственик 
на студио "Белеца", Скоп је, која ра -
ководи со два центра за козметика 
и естетика, во Прилеп и во Скопје.

Лилјана Лазарова, генерален 
менаџер и сопственик на  "Мак-
сима", Штип, е инженер архитект 
со 22-годишно работно искуство 
во урбанизмот, а долгогодишното 
менаџерско искуство последниве 
три години го преточи во се меј-
ниот бизнис со текстил во фир-
мата "Максима". 

ДАНА ГЛОБОЧКАДАНА ГЛОБОЧКА
ВЕСНА ЃОРЃИЕСКАВЕСНА ЃОРЃИЕСКА

ЛИЛЈАНА ЛАЗАРОВАЛИЛЈАНА ЛАЗАРОВА



30  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 614 / 7.4.2006

МЕНАЏМЕНТ
МЕНАЏМЕНТ

Сузана Темелкоска, генерален ме-
наџер и сопственик на "Еуромак-кон-
трол", Скопје, повеќе од 28 години ра-
боти на контролата на квалитетот на 
производите, нивна стандардизација, 
а последниве години изведува и сер-
тификациски оценки на Системот за 
управување со квалитет согласно ба-
рањата на ISO стандардите. Како уп-
равител на ЕМК се труди да ги одржува 
тековните едукации паралелно со 
персоналот, така што како надво ре-
шен соработник на SIQ врши функции 
на водечки оценувач при серти фи-
кација на Системот за квалитет ISO 
9001, ISO 14001 и НАССР системот. 

Мирјана Марковска, гене ра-
лен менаџер и сопственик на 
"Мар ковска-Андреевски", Скоп-
је: од 1977 година професио нал-
но й се посветува на адвока ту-
рата, а со отворањето на маке-
донскиот пазар за странски ин-
веститори последниве пет го-
дини канцеларијата "Марковска- 
Андреевски" се ориентира кон 
застапување странски клиенти 
во приватизација на македонски 
државни капацитети. 

Билјана Митрева, генерален ме на-
џер на "Alliance One Macedonia", Ка-
вадарци, извршен директор на Дај-
мон МД АД-Кавадарци е од февруари 
2004 година, а со присоединување на 
Дајмон Горица АД Виница и создавање 
на друштвото "Alliance One Macedo-
nia" повторно е назначена за извршен 
директор. Нејзиното работно место 
опфаќа учество во изработка на го-
дишните оперативни планови, нивна 
имплементација, спроведување на 
стандардите за квалитет и агро тех-
нички стандарди во примарното ту ту-
нопроизводство и во индустриската 
обработка. 

"Верува во себе, а верува и во ус-
пехот, инсистира на ажурна и пе дант-
на документација, а нера бо тењето и 
пасивноста на работното место не ги 
прифаќа. Ги цени знае њето, вешти-
ните и смислата за тим ско работење. 
Се труди секој ра ботник да биде мо-
тивиран. За неа семејството е важно 
како и биз ни сот и смета дека меѓу нив 
мора да има рамнотежа", тоа е госпоѓа 
Мир јана Паунова, генерален ме на џер 
и сопственик на "Минако", Скопје.

Елизабета Ристовска-Петровска, 
генерален менаџер на "Бизнис Еду-
кативен Центар", Скопје, чија деј-
ност е организирање обуки, семи-
нари и работилници во областа на 
бизнисот и менаџмент. Според неа, 
три фактори ја чинат заедницата: 
бизнисот, администрацијата и по-
литичките субјекти, кои доколку 
заедно би се залагале за подо-
брување на економската состојба 
влева надеж за нејзин развој. 

Билјана Стоимировска, гене ра-
лен менаџер и сопственик на "Ан-
тарес", Кочани, единствен произ-
во дител на храна со органско по-
текло во РМ. Менаџерското ис-
куство се риозно почнува да го 
гради од 2001 година, со соп стве-
ниот бизнис. Главен ангажман й 
е им пле мен та цијата на НАССР 
стандардот во про изводството, 
производство на ор гански про-
изводи (мармалади, џе мови, со-
кови), создавање произ во ди без 
присуство на пестициди и гено-
модифицирани организми, а прио-
ритет й е проширувањето на па-
зарот. 

МИРЈАНА МАРКОВСКАМИРЈАНА МАРКОВСКА

БИЛЈАНА МИТРЕВАБИЛЈАНА МИТРЕВА

МИРЈАНА ПАУНОВАМИРЈАНА ПАУНОВА

ЕЛИЗАБЕТА РИСТОВСКА-ПЕТРОВСКАЕЛИЗАБЕТА РИСТОВСКА-ПЕТРОВСКА БИЛЈАНА СТОИМИРОВСКАБИЛЈАНА СТОИМИРОВСКА СУЗАНА ТЕМЕЛКОСКАСУЗАНА ТЕМЕЛКОСКА


