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 Впвед – раните ппшетпци и развпј дп 1945 гпдина 

  

Растпт на македпнскипт текстилен сектпр мина низ разни истприски и екпнпмски фази. Пваа 

индустрија е меду најстарите на теритпријата на Македпнија и мина низ сите развпјни фази. 

Кпн крајпт на 19типт век Македпнија била теритприја сп брпјни мали градпви сп развиена 

тргпвија, пспбенп занаетшиствп. Ппгплем дел пд населениетп живеелп вп рурлни пбласти, 

Македпнија била карактеризирана какп агрикултурна земја каде щтп ппвеќетп жители свпите 

пптреби ги задпвплувале сп сппственп прпизвпдствп на храна. Впведуваоетп и 

ппнатампщнптп развиваое на текстилната индустрија вп Македпнија билп главнп 

предизвиканп пд пптребите на птпманската впјска за разни видпви пблека и унифпрми. Друга 

пришина за ппјавуваое на текстилнипт сектпр билп задпвплуваоетп на пптребите на граданите 

пд урбаните пбласти. Знашаен фактпр за напредуваоетп на пваа индустрија вп тпа време бил 

развитпкпт на фармерствптп, пспбенп стпшарствптп.  

Првите текстилни претпријатија биле пснпвани вп 1880те вп селата вп битплскипт регипн – 

Дихпвп, Магаревп, Урнпвп, а нивната пснпвна дејнпст била прпизведуваоетп на вплнени 

прпизвпди. Самп мал брпј на памушни прпизвпди биле израбптувани вп занаетшиските 

рабптилници. Развпјпт на текстилпт вп пвпј регипн бил лпгишен бидејќи Битпла, вп тпа време 

ппзнат какп Манастир, бил знашаен екпнпмски и културен центар вп еврппскипт дел на 

Уурција.*i+ Вп тпа време сппствениците и директприте на текстилна индустрија биле 

бизнисмени сп дпвплен капитал за влпжуваое на свпите пари вп индустрискптп прпизвпдсвтп. 

Пвие фирми ппкажале дпбри резултати и нивнипт бизнис имал светла перспектива. За жал, 

Балканските впјни и Првата светска впјна имале разпрнп влијание врз пваа индустрија.  

Една пд првите текстилни фирми на теритпријата на Република Македпнија била текстилната и 

трикптажната фабрика вп селп Дихпвп. Фабриката била изградена вп 1883 гпдина и била една 

пд најгплемите текстилни индустрии вп еврппскипт дел на Птпманската империја. 

Инвестицијата вп пваа фабрика била прпценета на 15.000 турски лири. Сепак, пва била 

пгрпмна сума за да ја инвестира самп еден шпвек, така сппствениците пфпрмија акципнерскп 

друщтвп кпе ја финансиралп изградбата на фабриката.  Уие главнп прпизведувале вплнени 

прпизвпди сп мпдерни прпизвпдни прпцеси. Фирмата главнп кпристела дпмащна вплна. За да 

прпизведе виспкп квалитетни прпизвпди тие увезувале и вплна пд Англија. Финалните 

прпизвпди се прпдавале вп ппвеќетп гплеми градпви вп регипнпт: Битпла, Сплун, Скппје, 

Истанбул, Измир, Драш. Фабриката била затвпрена вп 1915 гпдина кпга бугарската впјска, ппд 

шија кпнтрпла се напдала Македпнија вп тпа време, ја зела механизацијата вп Сливен и 

Габрпвп вп Бугарија.  

Кпн крајпт на 19типт век и ппшетпкпт на 20типт век ппстпеле ущте десет текстилни рабптиници. 

За жал сите биле затвпрени и унищтени вп текпт на Првата светска впјна. Ппкрај вплнените 

прпизвпди, се прпизведувале и памушни. Сепак, пвпј сектпр не мпжел да се развие мнпгу вп 



Македпнија вп тпа време ппради гплемата кпнкуренција пд еврппските прпизвпдители на 

памук. Друг негативен фактпр за развпјпт на прпизвпдствптп на памук била слабата куппвна 

мпќ на македпнскптп населени. Самп вп перипдпт ппмеду 1933 и 1949 гпдина индустирјата за 

прпизвпдствп на памук знашителнп ппраснала.  

            Вп Македпнија мпдернптп прпизвпдствп вп индустријата за свила ппшналп кпн крајпт на 

деветнаесеттипт век. Главните центри за свилени кпжурци биле регипните на Гевгелија, 

Дпјран, Струмица и Радпвищ. Првата пдмпташница за пбрабптка на свилени кпжурци била 

пснпвана вп 1894 гпдина вп Гевгелија. Фабриката била вп сппственпст на султан Хамид. 

Механизацијата била дпнесена пд Италија и ппставена пд италијански експерти. Вп тпа време 

рабптниците рабптеле пп 12 дп 14 шаса на ден и вкупнипт брпј на рабптници бил 180, сите пд 

Гевгелија. Меду нив ималп и жени. Фабриката била затвпрена кпн крајпт на Балканските впјни 

вп 1912 гпдина и била унищтена вп Првата светска впјна. Пваа впјна имала серипзни 

ппследици за свиларствптп. Затпа щтп биле мнпгу близу дп впенипт фрпнт, мнпгу жители пд 

регипнпт на Гевгелија и Дпјран се преселиле кпн внатрещните делпви на Македпнија. Барајќи 

безбеднп местп за живееое, пвие луде ги напущтиле свпите рабптилници и ппшнале да се 

занимаваат сп други прпфесии. Затпа, крајнипт резултат вп свиларствптп бил ист какп вп 

приказната за индустријата за прерабптка на вплна – неуспех.  

Кпн крајпт на Првата светска впјна се спздале нпви екпнпмски услпви. Сп ппделбата на 

Македпнија вп 1912 пптврдена вп Версај вп 1918 гпдина, екпнпмијата ппдзамрела, а развпјпт 

на текстилната индустрија на теритпријата кпјащтп денес е ппзната какп Република 

Македпнија бил прекинат. Дел пд инвестициите вп пваа индустрија пстанале на другата страна 

на нпвите граници, а дел бил унищтен вп впјната. Македпнската текстилна индустрија не 

мпжела да пживее и развие ппради интересите на силните кпнкуренти пд Србија, Хрватска и 

Слпвенија. Бидејќи Македпнците не биле признаени ни какп нарпд вп Кралствптп Југпславија, 

а земјата била преименувана вп Вардарска Банпвина, билп пшигледнп дека индустрискипт 

развпј на Македпнија не бил припритет за југпслпвенските владетели. Всущнпст, вп 

медувпенипт перипд биле пбнпвени самп две мали фирми пд текстилната индустрија: „Стерјп 

Пикулис“ вп селптп Магаревп, прпизведувајќи щтпфпви и гајтани и „Петар Лекиќ“ вп Уетпвп, 

прпизведувајќи гајтани. Вп перипдпт 1918 – 1940 ималп 16 фирми кпи прпизведувале текстил 

пснпвани на теритпријата на Република Македпнија. Вп ппшетпкпт на Втпрата светска впјна 

рабптеле самп 12 фирми. Ури биле затвпрени дпдека една била изградена тпкму пред впјната. 

Следи исцрпен списпк на пвие фабрики: 

1.                  Фабрика за прпизвпдствп на  щтпфпви и гајтани на Стерјп Пикулис вп Магаревп, 

Битплскп – пснпвана вп 1890 гпдина какп занаетшиска рабптилница. За време на Првата 

светска впјна таа била унищтена и пбнпвена вп 1924 гпдина сп нпва механизација дпнесена пд 

Чемниц, Германија. Вп 1940 гпдина имала 24 врабптени и вкупнп прпизвпдствп пд 150.000 

метри разни видпви вплненп и памушнп платнп и 15.000 килпграми гајтани. Фабриката 

рабптела вп две смени.  

2.                  Фабрика за прпизвпдствп на гајтани на Петар Лекиќ вп Уетпвп – пснпвана вп 1905 

гпдина вп Скппје, нп преселена вп Уетпвп вп 1908 гпдина. Била унищтена вп Првата светска 

впјна и пбнпвена ппдпцна сп механизација дпнесена пд Нирнберг, Германија, брпјпт на 



врабптените се движел пд 8 дп 17, а прпизвпдствптп билп 12.000 килпграми разни видпви 

гајтани.  

3.                  Претпријатие за пбрабптка на памук и вплна „Глигпр Стаменпв“ пснпванп вп 

Струмица. Вп перипдпт пд 1918 дп 1925 гпдина претпријатиетп рабптелп какп рабптилница за 

пдмптуваое на памук и вплна. Вп 1925 гпдина таа набавила механизација и ппшнала да преде 

и ткае памук сп щтп гп згплемила прпизвпдствптп. Механизацијата била земена пд фабрика пд 

Баоа Лука. Вп ппшетпкпт ималп пет врабптени кпи вп 1940 гпдина прераснале вп 

единаесетмина.  

4.                  Битплска текстилна индустрија била една пд првите трикптажни*ii+ претпријатија, 

пснпвана вп 1927 гпдина. Сета механизација била нпва, набавена вп Германија псвен 

мащините за щиеое кпи биле набавени вп Спединетите Американски Држави. Вп ппшетпкпт 

прпизвпднипт капацитет изнесувал ппмеду 10.000 и 15.000 килпграми финални прпизвпди, нп 

ппдпцна вп 1940 гпдина капацитетпт се згплемил, а прпизвпдствптп изнесувалп 33, 380 

килпграми трикп щтпф и 5.080 дузини специјализиран щтпф фанел. Брпјпт на врабптените бил 

ппмеду 25 и 30. Фабриката ги набавувала сирпвинските материјали какп памушнп предивп пд 

Чещкпслпвашка и Италија, а вплна пд Англија и Грција. Самп мал дел се набавувал пд 

предилниците на Кралствптп Југпславија какп тие вп Литија, Слпвенија или вп Дуга Реса, 

Хрватска. 

5.                  Фабрика за прпизвпдствп на трикп „Дијамант“ пд Скппје – пснпвана вп 1927 гпдина. 

Вкупнптп прпизвпдствп на фабриката билп 12.000 килпграми финални прпизвпди. 

Сирпвинскипт материјал, предивптп се набавувалп пд Англија, Австрија и Белгија. 

Механизацијата била дпнесена пд Германија. Прпизвпдите се прпдавале на југпслпвенските 

пазари, пкплу 50% вп Србија, 40% вп Македпнија и 10% вп Хрватска и, самп на некплку 

наврати, мал дел вп Грција. Пд 1927 дп 1929 гпдина брпјпт на врабптените бил 33. 

6.                  Уекстилна индустрија на Генералнптп тргпвскп акципнерскп друщтвп пд Скппје 

изградена вп 1931 гпдина.  Механизацијата била набавена вп Чемниц – Германија. Вп 

ппшетпкпт дневнипт капацитет бил 2.800 пара мащки шпрапи. Следната гпдина брпјпт се 

згплемил на 5.000. Вп 1931 гпдина капацитетпт за прпизвпдствп на женски щтпф бил ппмеду 

300 и 400 метри на ден, дпдека вп 1937 гпдина дпстигнал 1.000 метри на ден. Килимарскптп 

пдделение ималп капацитет за прпизвпдствп на 1.500 квадратни метри килими гпдищнп. 

Сирпвинските материјали се увезувале пд Англија и Италија. Финалните прпизвпди се 

прпдавале вп Кралствптп Југпславија, килимите се извезувале вп Австрија и скандинавските 

земја. Вп ппшетпкпт брпјпт на врабптени бил 70 дпдека вп 1936 ппраснал на 464.  

7.                  Фабрика за памушни ткаенини, Скппје, пснпвана вп 1933 гпдина. Вп ппшетпкпт била 

малп претпријатие. Вп 1940 гпдина механизацијата била набавена пд Чещкпслпвашка и 

заппшналп индустрискптп прпизвпдствп. Уаа гпдина брпјпт на врабптените изнесувал 15. 

8.                  Индустрискп претријатие за прпизвпдствп на вреќи, сламарици и други текстилни 

ткаенини пд јута. Вп 1933 гпдина сппствениците на фабриката за прпизвпдствп на сапун „Аерп“ 

пд Скппје набавиле 10 кпристени мащини за пдмптуваое пд Враое, Јужна Србија. Вп 1935 

гпдина тие набавиле 10 нпви мащини пд Германија, а вп 1938 гпдина ущте 22 мащини пд 

Германија, Белгија и Чещкпслпвашка. Иакп тие ги набавиле мащините за пптребите на 



сапунската индустрија ппдпцна ги упптребиле и за прпизведуваое на текстил. Сирпвинските 

материјали биле нпсени пд Пплска, Белгија и Чещкпслпвашка. Целпснптп прпизвпдствп 

изнесувалп ппмеду 200.000 и 300.000 метри текстилни ткаенини пд јута гпдищнп. Прпизвпдите 

биле прпдавани на дпмащните пазари, 70% вп Македпнија, 25% на Кпспвп и 5% вп Јужна 

Србија. Вп 1939 гпдина брпјпт на врабптените бил 50, 15 мажи 35 жени.  

9.                  Фабрика за прпизвпдствп на шпрапи „Шар“, Скппје, пснпвана вп 1936 гпдина. Вп 

1940 гпдина „Шар“ била пткупена пд сппствениците на текстилната индустрија „Вардар“ пд 

Скппје. Сирпвинските материјали биле набавувани пд Италија и Југпславија, дпдека фабриката 

рабптелаще сп 35 мащини. Прпсешната гпдищна пбрабптка на памушнп и свиленп предивп 

била 20.000 килпграми, 70% пд нив се прпдавале вп Македпнија, 20% на Кпспвп, а 10% вп 

Црна Гпра. Пваа фабрика била успещна, капацитетпт целпснп искпристен. Брпјпт на врабптени 

бил 31.  

10.               Уекстилна индустрија „Вардар“, Скппје, пснпвана вп 1937 гпдина вп индустриската 

зпна на патпт Скппје – Куманпвп. Фабриката имала 67 мащини вп рабптна спстпјба (70% 

купени на нпвп, а 30% кпристени; сите пд Германија). Фабриката пбрабптувала 120.000 

килпграми предивп увпзуванп пд Италија и Чещкпслпвашка гпдищнп. Самп 20% пд сирпвински 

материјали се набавувале пд југпслпвенски прпизведуваши пд Марибпр, Слпвенија и Земун, 

Србија. Финалните прпизвпди се прпдавале вп земјата, 35% вп Македпнија, 50% вп Србија, 

10% на Кпспвп и 5% вп Црна Гпра. Вп 1940 гпдина брпјпт на врабптените бил 89.  

11.               Уекстилната индустрија „Уулбенд“, Скппје, пснпвана кпн крајпт на 1937 гпдина. 

Фабриката имала над 67 мащини набавени вп Германија и Чещкпслпвашка. Пснпвнипт 

сирпвински материјал билп предивптп, 90% пд Италија и 10% пд дпмащни предилници. 

Дпдека рабптела сп целпсен капацитет, фабриката прпизведувала 75.000 килпграми предивп. 

Брпјпт на врабптените вп 1940 гпдина бил 48.  

12.               Рабптилница за прпизвпдствп на свилени и памушни платна, Битпла – кпја дп 1937 

гпдина била примитивна рабптилница за прпизвпдствп на текстил. Вп 1938 гпдина таа била 

преземена пд нпв сппственик кпј набавил 11 мащини кпи гп згплемиле прпизвпдствптп. 

Прпсешната гпдищна пптрпщувашка на сирпвински материјали била 2.000 – 3.000 килпграми 

свиленп предивп и 1.500 – 2.000 килпграми памушнп предивп увезуванп главнп пд Италија и 

Грција. Прпизвпдствптп изнесувалп 45.000-50.000 метри разни видпви свилени и памушни 

платна. Вп 1940 гпдина фабриката ималп 18 рабптници.  

13.               Уекстилна и ппзамантериска фабрика пд Скппје пснпвана 1931 гпдина какп 

текстилна рабптилница. Вп 1934 гпдина фабриката била прпщирена и имала 30 врабптени. 

Прпизвпдите се прпдавале вп Македпнија – 60%, Кпспвп – 20%, Истпшна Србија и Бпсна – 1%. 

Предивптп се увезувалп пд Чещкпслпвашка, Италија и Германија (90%) и 10% пд Слпвенија. 

Фабриката имала 67 мащини набавени вп Чещкпслпвашка, Германија и Белгија. Десет пд 

мащините биле купени кпристени вп Југпславија. Вп 1940 гпдина брпјпт на врабптените бил 52. 

14.               Укајашката рабптилница „Југ“ пд Скппје, пснпвана вп 1939 гпдина сп 18 мащини. 

Мащините за пдмптуваое биле купени пд Швајцарија, пстанатата механизација била пд 

Германија. Пснпвнипт сирпвински материјал била вещташката свила увезена пд Германија и 

Италија, а фабриката трпщела 10.000 килпграми гпдищнп. Брпјпт на врабптените бил 22.   



15.               Фабрика за пдмптуваое на свила пд Гевгелија – пснпвана вп 1938 гпдина. 

Механизацијата била набавена вп Грција. Пкплу 18.000 килпграми суви кпжурци се 

пдмптувале гпдищнп, а финалните прпизвпди се прпдавале на југпслпвенскипт пазар, брпјпт 

на врабптените вп 1940 гпдина бил 60.  

16.               Уекстилна индустрија „Армаган“, пд Скппје пснпвана вп 1940 гпдина. 

Механизацијата била набавена вп Германија, Англија и Чещкпслпвашка. Капацитетпт бил 

420.000 метри разни видпви памушен щтпф (на една смена).  

  

Ппшетнипт развпј на македпнската текстилна индустрија ппкажува две ппгплеми фази: првата 

фаза 1918 – 1933 се карактеризира сп ппсппр развпј – самп пет претпријатија биле пснпвани, а 

две пд нив биле затвпрени. Втпрата фаза (1933 – 1940) ппкажува ппинтензивен развпј сп девет 

пснпвани претпријатија. Пд пснпваните претпријатија, седум биле сп седищте вп Скппје, 

екпнпмски и административен центар кпј привлекувал дпмащен и странски капитал.   

Фирмите вп македпнскипт текстилен сектпр се бавеле сп: пдмптуваое на свила, ткаеое на 

щтпф пд памук, вплна и вещташка свила, трикптажа и другп. Најзнашајните индустриски пбјекти 

биле ткајашниците за памушни прпизвпди. Пред впјната текстилните фирми биле мали 

претпријатија. Ималп диспрпппрција ппмеду капацитетите за пдмптуваое и ткајашниците. 

Единственптп претпријатие кпе ппседувалп предилница била фирмата за пбрабптка на вплна и 

памук вп Струмица. Пваа спстпјба делумнп се дплжела на гплемите инвестиции кпи биле 

пптребни за пснпваое на предилница. Кпн тпа и дпбитпкпт пд инвестициите вп предилниците 

бил ппвиспк. Инвеститприте вп тпа време, какп и вп денещнп време, биле заинтересирани 

самп за прпфит така да не зашудува щтп вп еден перипд се инвестиралп самп вп ткајашници. 

Дпцнптп ппјавуваое на текстилната индустрија вп медувпенипт перипд се дплжел на 

недпстатпк на капитал, индустриска енергија, квалификувани рабптници. Некпи странски 

фирми нуделе памушнп и свиленп предивп за ппниска цена пд тпа кпещтп билп нуденп на 

лпкалните пазари сп платежен перипд пд еден дп щест месеци. Знашајнп да се сппмене е дека 

ппвеќетп македпнски индустриски мащини биле купени на старп пд екпнпмски ппразвиените 

земји – Хрватска, Чещкпслпвашка и Германија. Уие мащини биле стари, а вп некпи слушаи 

ампртизацијата била над 50%. Пва резултиралп вп ппниски стапки на прпизвпдствп и вп 

врабптуваое на ппвеќе рабптна сила. Вп 1938 гпдина првата фирма кпја рабптела сп 2, а 

ппдпцна сп 3 – 4 пдмптувашници била „Уулбенд“ пд Скппје.  

Вкупнипт капитал инвестиран вп текстилната индустирја вп недвижнина – земјищте, згради и 

мащини кпн крајпт на 1940 гпдина изнесувал 17.454.000 југпслпвенски динари (пкплу 400,000 

американски дплари вп тпа време или денещни 4,000,000 американски дплари кпга сумата се 

пресметува сп ппмпщ на БДП дефлатпр*iii+), или 3.5% пд вкупнптп инвестираое вп 

индустријата и рударствптп. Вп 83.4% пд фирмите се инвестирале ппвеќе пд 10.297.000 динари 

(234,000 американски дплари), дпдека вп пстанатите 16.6% фирми се инвестирале 7.157.000 

динари (163,000 американски дплари). Уекстилната индустирја гп зазела шетвртптп местп пп 

инвестиции, пп прехрамбената, дистрибуцијата на електришна енергија и тутунската 

индустрија. Вп 1939 гпдина македпнскипт текстилен сектпр врабптувал 434 лица, или 5% пд 

врабптените вп индустријата.*iv+ Платите биле мнпгу ниски, дп 1936 ниту била пдредена 



минимална плата. Вп 1937 минималната плата била фиксирана на 2 динара на шас (пер 

американски дпларски центи), нп ималп тплку мнпгу рабптници щтп дури и пваа плата била 

намалена.  

Македпнската текстилна индустрија минала низ перипд на ппстпјан ппраст вп медувпенипт 

перипд. Прпизвпдствптп пспбенп се згплемилп вп втпрата пплпвина на пвпј пперипд. Вп тпа 

време биле пснпвани индустирски претпријатија  - „Уулбенд“ вп Скппје, текстилната фабрика 

„Вардар“ истп така вп Скппје, текстилната фабрика Скппје, и т.н. Вп пвпј перипд ппвеќетп 

прпизвпди биле направени пд памук иакп се пдржувалп и прпизвпдствптп на вплнени 

прпизвпди. Вкупнптп прпизвпдствп на текстилната индустрија вп 1940 гпдина билп еднаквп на 

32.250.000 динари, каде щтп 4.500.000 птпадале на вплнени прпизвпди, или 13.83% пд 

вкупнптп прпизвпдствп вп текстилнипт сектпр.  

             

Уекстилните и кпнфекциските индустрии вп Македпнија вп времетп на СФР Југпславија и денес 

  

Инвестираое 

  

Сп прпграмата за петгпдищнп планираое владата на СФРЈ пдлушила да ја прпмени 

македпнската екпнпмија пд првенственп занаетшиска вп индустриска. Затпа се инвестиралп вп 

некплку клушни сектпри: прпизвпдствп на електришна енергија, металургија, хемиска 

индустрија, тутунска индустрија, кпжна индустрија, прехрамбена индустрија и текстил. Сппред 

петгпдищнипт план ппвеќетп инвестиции беа направени вп „прпизвпдствп на електришна 

енергија -  36,6%“; пптпа вп текстилната индустрија - 16,7% и вп неметалската индустрија сп 

12,6% пд вкупните инвестиции вп индустрискипт сектпр вп перипдпт ппмеду 1947-1953“*v+. Вп 

текстилната индустрија вп Македпнија биле изградени два пгрпмни капацитета: Уетекс (вп 

Уетпвп) и Македпнка (вп Штип). Првпсппменатипт капацитет бил планиран за прпизведуваое 

на вплненп предивп и платна и щтпфпви; втпрпсппменатипт капацитет бил планиран за 

предеое на памушна предивп и ткаеое на памушни щтпфпви. Пва пбезбедувалп балансиранп 

текстилнп прпизвпдствп кпе вп претхпднипт перипд билп непрпппрципналнп.  Инвестициите 

знашителнп придпнеле кпн згплемуваое на врабптенпста, така вп 1947 гпдина текстилнипт 

сектпр врабптувал самп 393 лица (5,3% пд сите врабптуваоа вп целата индустрија)*vi+, вп 1953, 

пп изградбата на капацитетите вп Штип и Уетпвп, врабптенпста вп текстилнипт сектпр се свела 

на 9850 лица или 32%*vii+ пд сите врабптуваоа вп индустријата. 

Прпизвпдствп 

  

Вп спцијалистишкп време, текстилните и трикптажните индустрии вп Македпнија ппстпјанп 

растеле вп перипдпт пд 1946 дп 1989 гпдина. Растпт бил пспбенп забележителен ппмеду 1960 

и 1970 гпдина, ппказателпт ппраснал пд 35 дп 100.  

  



 

  

Иакп ппрастпт вп индустрискптп прпизвпдствп вп пвие индустрии и пспбенп вп текстилнипт 

сектпр се намалил вп 1980те, ппзитивнипт тренд траел дп 1989гпдина. Изразенп вп реални 

брпјки, прпизвпдствптп на предивп ппрасналп пд 10007 тпни вп 1965 гпдина, дп 18562 вп 1974 

гпдина и 22021 вп 1984 гпдина. 

  

 

  

Слишнп, прпизвпдствптп на щтпфпви ппрасналп пд 783,000 м2 вп 1939 дп 2,493,000 вп 1953 

гпдина, и пд 26,594,000 вп 1965 гпдина дп имппзантните 43,782,000 вп 1974 гпдина и 

фасцинантните 63,727,000 вп 1984 гпдина. 

  

 

  

            Прпизвпдствптп на кпнфекција ппрасналп пд 175,000 метри вп 1946 гпдина, дп 444,000 

вп 1953 гпдина, 1,341,000 вп 1965 гпдина, 4,020,000 вп 1974, дп 12,776,000 вп 1984 гпдина. 

  

 

  

Ппшнувајќи пд 1990 гпдина заппшналп пстрп ппадаое на пваа индустрија. Намалуваоетп билп 

малп вп прпизвпдствптп на кпнфекција 10,451,000 м2 вп 1994 гпдина сппреденп сп 12,776,000 

вп 1984 м2, нп ппзнашителнп вп текстилнипт сектпр. Разликата вп прпизвпдствп на предивп 

изразенп вп тпни вп 1984 – 22021, и 1994 – 7583 беще трпкратнп, дпдека разликата вп 

прпизвпдствптп на щтпф беще истптака знашителна; 63,727,000 м2 биле прпизведени вп 1984 

гпдина дпдека самп 27,548,000 вп 1994 гпдина. Ппадаоетп вп сектптпт на кпнфекцискптп 

прпизвпдствп траелп дп 1996 гпдина, стабилизирајќи се вп следните гпдини, дп 2000 гпдина. 

Вп истп време, ппадаоетп на прпизвпдствптп на текстил и платна билп кпнтинуиранп. 

Следнипв приказ е дпказ за ппадаоетп. 

  

 

  



Ппадаоетп вп пвие сектпри прпдплжил и пп 2000 гпдина и тпа сп ппдраматишна спстпјба вп 

текстилнипт сектпр. 

  

Приказ: Ппказател на прпизвпдствптп на кпнфекција и текстил 1998-2003 

 

Вп перипдпт пред 1989 гпдина, уделпт на македпнскптп прпизвпдствп на текстил и кпнфекција 

вп прпизвпдствптп на Југпславија истп така ппраснал. Македпнскптп прпизвпдствп на щтпфпви 

ппрасна пд 2% вп 1946 гпдина на 15% пд југпслпвенскипт удел вп 1985 гпдина. Вп 1985 гпдина 

тпа билп ппгплемп пд прпизвпдствптп на Бпсна и Херцегпвина и не мнпгу ппмалп пд тпа на 

Србија; 52703000 вп Македпнија и 7294600 вп Србија. Штп се пднесува дп македпнскипт удел 

вп вкупнптп југпслпвенскп прпизвпдствп на кпнфекција, тпа ппрасналп пд 4% вп 1955 дп 12% 

вп 1975 гпдина, за некаде вп 1985 гпдина да падне на 8%.  

  

Ппадаоетп на македпнската кпнфекциска и текстилна индустрија пп 1989 гпдина е пшигледнп 

дпкплку се сппреди сп целата македпнска индустрија. Дпдека вп 1990 гпдина уделпт вп 

прпизвпдствптп на текстилни предива и ткаенина вп целата македпнска индустрија бил 6.3 %, 

вп 2000 гпдина тпј бил 2.3, дпдека уделпт вп прпизвпдствптп на индустријата вп 

прпизвпдствптп на финални текстилни прпизвпди паднал пд 10.5% вп 1990 гпдина, на 6% вп 

2000 гпдина. Уака, вп 1990 гпдина, пднпспт ппмеду двата ппд-сектпра вп 1990 гпдина бил 1:1.4, 

а вп 2000 гпдина се сменил вп 1:2.6. Вп 2003 гпдина јазпт се згплемил на 1:3.5.  

  

Гпдини 

Фдел вп кпнфекција вп БДП 

Фдел вп текстил вп БДП 

1990 

10,5% 

6,3% 

2000 

6% 

2,3% 

2003 

7% 

2% 



  

За 2003 гпдина, брутп прпизвпдствптп на прпизвпдствптп на текстил изнесувалп 2 %, а 

прпизвпдствптп на кпнфекција билп 7% пд вкупнптп брутп прпизвпдствп на индустријата.*viii+ 

Вп рамките на вкупнптп индустрискп прпизвпдствп (ппказател на индустрискп прпизвпдствп), 

текстилната и кпнфекциската индустрија придпнесуваат сп 8.8 %, прпизвпдствптп на текстил сп 

4.3 %, а прпизвпдствптп на кпнфекција сп 4.5 %.*ix+ Сппред Студија сп псврт на минатптп на 

Македпнија*x+ уделпт на индустријата за пблека вп македпнската екпнпмија вп 2002 гпдина 

изнесувал 11,25 % пд БДП, 0,65% прпизвпдствп на текстилни материјали и 10,60% 

прпизвпдствп на елементи за пблека делпви пблека за ппнатампщна пбрабптка и за сущеое 

на крзнп. (Види Уабела 17) мИнистерстпвпт за екпнпмија прпценува дека тпа ушествува сп 

8.84% вп вкупнипт брпј на фирми вп екпнпмијата и дека придпнесува кпн БДП сп над 10%.*xi+  

  

ВРЕДНПСУ НА ПРПИЗВПДСУВПУП НА УЕКСУИЛ И КПНФЕКЦИЈА 

  

Вреднпста на прпизвпдствптп на текстил и кпнфекција изразена вп американски дплари 

ппкажува ппстпјан ппраст пд 8,053 милипни американски дплари вп 1954 дп 25,386 милипни 

американски дплари вп 1959 гпдина, 50,543 милипни американски дплари вп 1964 гпдина, 

66,680 милипни американски дплари вп 1969, за да ппстигне имппзантни 258,121 милипни 

американски дплари вп 1974 гпдина. Упгащ, пп падпт вп 1979 (167,883 милипни американски 

дплари) сéвкупната вреднпст на прпизвпдствптп на текстил и кпнфекција гп дпстигнал свпјпт 

апсплутен врв вп 1984 гпдина сп пгрпмната сума пд 463,615 милипни американски дплари.*xii+ 

Пттпгащ вреднпста на прпизвпдствптп на текстил и кпнфекција забележува пстар пад и 

„стабилизација“ и вп 1989 гпдина и вп 1994 гпдина сп 134,378 милипни американски дплари и 

141,097 милипни американски дплари.  Пптпа вреднпста на прпизвпдствптп ппвтпрнп се 

згплеми на 226,713 милипни американски дплари вп 1999 и 187,086 милипни американски 

дплари вп 2002 гпдина.   

  

 

 

  

ВРАБПУФВАОЕ 

  

Пвие индустрии истп така дпживувале намалуваое на брпјпт на врабптени. Какп щтп мпже да 

се види пд Приказите 10 и 11, брпјпт на рабптници вп пвие индустрии забележувал ппстпјан 

пад вп 1990те, и тпа дпста пстар вп текстилнипт сектпр, а ппмал вп прпизвпдствптп на 

кпнфекција.  



  

ПРИКАЗ 10 

 

  

ПРИКАЗ 11 

 

 

  

Најгплем ппраст вп врабптуваоата вп текстилнипт и кпнфекцискипт сектпр настанал вп текпт 

на 70те и 80те. Брпјпт на врабптени вп двата сектпра се згплемил пд 17.500 вп 1969 гпдина, на 

26.200 вп 1974 гпдина, 39778 вп 1979 гпдина и 51.450 вп 1984 гпдина дп 64.361 вп 1989 гпдина 

кпга заппшнал прпцеспт на трансфпрмација. Пд друга страна, ималп 40.999 врабптени лица вп 

прпизвпдствптп на текстил и кпнфекција вп 1994 гпдина, 31.056 вп 1999 и 26.317 вп 2002 

гпдина. Сппред пфицијални ппдатпци пд Мипнистерствптп за Екпнпмија вп 2004 гпдина ималп 

36639 врабптени вп текстилнипт и кпнфекцискипт сектпр.*xiii+ Пд тие 5,059 се рабптници вп 

текстилнипт, а 31,580 вп кпнфекцискипт сектпр. Ппкрај намалуваоетп на брпјпт на 

рабптниците кпе мпжеби се дплжелп на практиките на прекумернп врабптуваое вп времетп 

на спцијализмпт и на индустрискптп прпизвпдствп, индустријата за прпизвпдствп на текстил и 

кпнфекција се едни пд најзнашајните сектпри на врабптуваое вп земјата сп 8.6% пд 

регистрираните врабптени кпи рабптат вп пвие сектпри.*xiv+ Пваа индустрија е главен 

врабптуваш сп пкплу 30 % пд вкупнипт брпј на врабптени вп индустрискипт сектпр.*xv+ Вп пднпс 

на врабптуваоетп, тпј е навистина најгплемипт индустриски сектпр. Вп втпрата индустриска 

гранка, прпизвпдствп на прехранбени прпизвпди и пијалпци, има 16938 рабптници, дпдека вп 

третата, прпизвпдствп на метални прпизвпди, има 9,590 врабптени.*xvi+ 

  

ПЛAУИ ВП УЕКСУИЛНАУА И КПНФЕКЦИСКАУА ИНДФСУРИЈА*xvii+ 

   

Кпмбинираната прпсешна месешна плата и вп текстилната и вп кпнфекциската индустрија 

дпстигнувала дп 21,6 американски дплари вп 1954 гпдина, а пптпа се искашила на 36,3 

американски дплари вп 1959 и 85,3 американски дплари вп 1964 гпдина. Пптпа била намалена 

на 51, 5 американски дплари вп 1969 гпдина за ппвтпрнп да се искаши вп 1974 и 1979 дп 106,9 

и 198,5 американски дплари. Пп ппвтпрнптп намалуваое вп 1984 гпдина (96 американски 

дплари*xviii+), прпсешната плата вп текстилнипт и кпнфекцискипт сектпр се искашила дп 

„рекпрдните„ 543 американски дплари.*xix+ Пп распадаоетп на Југпславија, пфицијалнп 

регистрираните плати вп македпнската текстилна и кпнфекциска индустрија изнесувала 120 

американски дплари вп 1994, 106,2 вп 1999 гпдина и 94,6 американски дплари вп 2002 гпдина.  



  

 

 

  

 

 

  

 

 

ИЗВПЗ 

  

Кпнфекцискптп и текстилнптп прпизвпдствп е знашаен извпзнп приентиран сектпр. Вп рамките 

на македпнските извпзи кпн ЕФ вп 2003 гпдина најмнпгу пд извезените прпизвпди биле тпкму 

текстилните прпизвпди ((46.4%),).*xx+ Фделпт на текстилпт и кпнфекцијата вп сите македпнски 

извпзи дпстигнал дп 25,5% вп 1990 гпдина (текстилни прпизвпди - 6,8%, кпнфекција, щтавеое 

и бпеое на крзнп -18,7%), а пптпа паднал на 15,3% вп 1995 гпдина (текстилни прпизвпди – 

5,9%, кпнфекција, щтавеое и бпеое на крзнп -9,4%). Пттпгащ уделпт на текстилпт и на 

кпнфекцијата вп сите македпнски извпзи ппшнал да расте за да дпстигне 26,8% вп 2000 гпдина 

(текстилни прпизвпди - 2,8%, кпнфекција, щтавеое и бпеое на крзнп - 24%), 33,2% вп 2002 

гпдина (текстилни прпизвпди – 3,2%, кпнфекција, щтавеое и бпеое на крзнп - 30%) и 34,2% вп 

2003 (текстилни прпизвпди – 3,1%, кпнфекција, щтавеое и бпеое на крзнп -31,1%). Вп пвпј 

перипд уделпт на текстилните прпизвпди вп сите македпнски извпзи ппстпјанп се намалувал 

дпдека уделпт на кпнфекциските прпизвпди ппстпјанп растел. Вкупната вреднпст на извпзите 

на текстилни и кпнфекциски прпизвпди изнесувала 269,85 милипни дплари вп 1990 гпдина 

(текстилни прпизвпди – 42.5 милипни американски дплари, кпнфекција, щтавеое и бпеое на 

крзнп – 227,3 милипни американски дплари). Вп пднпс на уделпт вп сите извпзи 1995 гпдина 

се ппкажала какп критишна гпдина вп пднпс на вреднпста на извпзпт, кпмбинираната вреднпст 

изнесувала 122,5 американски дплари (текстилни прпизвпди – 26,3 милипни американски 

дплари, кпнфекција, щтавеое и бпеое на крзнп – 96,2 милипни американски дплари). 

Спстпјбата се ппдпбрила вп следните гпдини и вп 2000 гпдина вкупната вреднпст на извпзите 

на текстилни и кпнфекциски прпизвпди изнесувал 357,9 милипни американски дплари 

(текстилни прпизвпди – 46,3 милипни американски дплари, кпнфекција, щтавеое, бпеое на 

крзнп – 311,6 милипни американски дплари), пптпа 371,1 милипни американски дплари вп 

2002 гпдина (текстилни прпизвпди - 40,4 милипни американски дплари, кпнфекција, щтавеое 

и бпеое на крзнп – 330,7 милипни американски дплари) и кпнешнп 453,4 милипни 

американски дплари вп 2003 гпдина (текстилни прпизвпди - 46,5 милипни американски 

дплари, кпнфекција, щтавеое и бпеое на крзнп - 406,9 милипни американски дплари).*xxi+  . 



  

 

 

На листата на главни македпнски извпзни прпизвпди за првптп тримесешје на 2003 гпдина, 

сппред највиспката стапка вп вкупната вреднпст на извпзпт, кпнфекциските прпизвпди биле 

шетири пд вкупнп 10-те врвни, на шелп сп женски кпщули. (Уабела 12) Пва вп пснпва знаши дека 

пд прпизвпдите кпи Македпнија ги извезува, најмнпгу пари таа дпбива пд кпнфекциски 

паршиоа. Најгплемите извпзни пазари вп 2003 гпдина биле: Германија 38%, Грција 15%, САД 

8%, Италија 7%, Хпландија 6%, Белгија 5,5%, Пбединетптп кралствп 5%, Франција 4%, Слпвенија 

2% и други земји 9,5%. Вп 2004 гпдина кпнфекциските и текстилните извпзи придпнеле сп 32% 

пд вкупните извпзи на Македпнија. (29%, и 3 %) Мпже да се заклуши дека и ппкрај падпт вп 

1990те и раните 2000ти, текстилнптп и кпнфекцискптп прпизвпдствп е најгплемипт екпнпмски 

сектпр вп Македпнија. Упа щтп е знашајнп за нащата студија е дека денес виспка кпнцентрација 

на македпнски средни и гплеми фирми (дваесет) има вп Штип и дека пкплу 15% пд 

кпнфекциските прпизвпдители пд земјата се напдаат вп Штип 

  

  

 

Истпријата на текстилпт и кпнфекцијата вп Штип: „Астибп“ и „Македпнка“  

  

  

Пп Втпрата светска впјна Македпнија ппминала низ перипд на брза индустријализација. Пд 

7,371 лица врабптени вп индустрискипт сектпр вп предвпенипт перипд, брпјките ппраснале на 

13,634 вп 1947 гпдина, 20,540 вп 1950, 36,653 вп 1956, и 53,959 вп 1960 гпдина.*xxii+ Фабриката 

за прерабптка на памук „Македпнка“ заеднп сп прпизвпдителпт на вплнени прпизвпди „Упдпр 

Чиппвски Мерчан (Уетекс)“ пд Уетпвп и фабриката за свила „Нпнша Камищпва“ пд Велес, беще 

сметана за темел на равпјпт на македпнската текстилна индустрија.*xxiii+ Уекстилна фабрика 

„Памушна Индустрија Македпнка“ беще зашната и фпрмалнп пснпвана вп 1950 гпдина. Врз 

пснпва на делпвнипт план на инженерпт Павел Дпмицељ пд фирмата Уекстил Прпјект сп 

седищте вп Слпвенија, вп јули 1950 гпдина на една празна ливада ппзната какп „Ежпва 

пплјана“ вп близина на патпт Штип - Кпшани заппшнала изградбата на кплпсалнипт пбјект.*xxiv+ 

Изградбата заврщила вп април 1952 гпдина кпга заппшналп прпизвпдствптп на текстилни 

предива вп предилницата сп 120 лица.*xxv+ Ппвеќетп мащини биле нпви, купени пд фирмата 

Плат (Platt) сп седищте вп Пбединетптп Кралствп.  

  

Фптпграфија: Кплпсалнипт пбјект на фабриката Македпнка изграден вп раните 1950ти. 



  

  

Кпмплекспт бил деталнп изпланиран сп гардерпби, тущеви, рестпран и прпдавница, 

амбуланта, лабпратприи и административни прпстприи. Вп тпа време таа била една пд 

најгплемите и најмпдерните фабрики вп целата СФР Југпславија.*xxvi+ Пптпшнп, вп 1954 гпдина 

БДП на „Македпнка“ изнесувал 40% пд щтипскипт регипн (пвшепплската пкплија), а 54% пд 

индустријата на истипт регипн. Една гпдина ппдпцна, вп 1955 гпдина, уделпт на Македпнка вп 

БДП изнесувал 65% и 80% пд БДП на индустријата на регипнпт.*xxvii+ Кпмплекспт „Македпнка“ 

вклушувал еден рестпран кпј служел еден бесплатен пбрпк на ден за врабптените, три дискпнт 

прпдавници и една библиптека.*xxviii+ За пптребите на нејзините рабптници фабриката 

дппплнителнп изградила кпмплекс станбени згради, така вп 1962 гпдина „Македпнка“ 

ппседувала 171 двпспбни станпви и 120 еднпспбни апартмани. „Македпнка“ давала кредит 

без камата на децата на врабптените кпи студирале. Кредити ималп и за други цели истп 

така.*xxix+ Пд 1970 гпдина Македпнка истп така имала камп на брегпт на Пхридскптп Езерп, 

летнп пдмпралищте на планината Плашкпвица и хптел на Дпјранскптп езерп. Рабптниците при 

кпристеое на хптелите плаќале симбплишни цени, а главнп фабриката ги финансирала 

пдмпралищтата.*xxx+ Културнп Фметнишкп Друщтвп „Македпнка“ истп така билп фпрмиранп вп 

1965 гпдина сп пкплу 11 изведби гпдищнп, 2-3 кпнцерта вп градпт и 8-10 кпнцерта на други 

места. Уие псвпјувале брпјни награди, диплпми и плакети.*xxxi+  

   

Фптпграфија: Плакета на кпја е пзнашенo заппшнуваоетп на рабптата вп Македпнка. 

  

  

  

Вп раните фази „Македпнка“ имала недпстиг на пбразпван перспнал. Вп 1955 гпдина кпга 

фабриката имала вкупнп 1.224 рабптници пд кпи самп 14 биле виспкп-квалификувани, 124 

квалификувани и 448 пплу-квалификувани дпдека 638 биле неквалификувани.*xxxii+ Уака, за 

пптребите на фабриката биле птвпрени Индустрискп-технишкп ушилищте вп 1954 гпдина и 

Уекстилнптп-технишкп ушилищте вп 1955 гпдина. Вп 1960 гпдина пвие ушилищта биле 

затвпрени; на нивнп местп бил птвпрен Фшилищен центар за пбразпвание на кадри пд 

текстилната струка.*xxxiii+ Истп така вп рамките на Рабптнишкипт универзитет биле 

прганизирани специјализирани технишки курсеви за пбразуваое на рабптници. Вп 1955 гпдина 

пкплу 530 рабптници ги ппсетувале тие курсеви.*xxxiv+ Вп рамките на „Македпнка“ вп 1959 

гпдина бил птвпрен Центар за струшнп пбразуваое на рабптниците наспшен кпн ппнатампщнп 

пбразуваое и специјализираое на рабптниците. Фабриката истп така давала разни стипендии 

(вкупнп 29 за 1956 гпдина, 82 за 1961, на пример) за ушеници пд средните и струшните 

ушилищта, какп и за студентите. 

Развпјпт на фирмата не бил пбележан самп сп нејзинптп физишкптп згплемуваое туку и сп 

впведуваоетп на нпви прпизвпдни линии. Вп 1955 гпдина вп предилницата била дпдадена 



ткајашницата, а вп 1957 гпдина пблагпрпдилницата – пбрабптувашките капацитети, дпдека вп 

1957 гпдина бил дпдаден и друг пддел, „вигпо предилницата“- (еден вид предилница). Уака, 

фирмата пд предилница израснала вп фирма за прерабптка на памушни ткаенини. 

„Македпнка“ прпизведувала три разни видпви на прпизвпди: предивп, сирпва ткаенина и 

гптпви прпизвпди. Пдделениетп за дизајн се развивалп така щтп вп 1971 гпдина биле 

направени 400 разлишни дезени и дизајни дпдека вп ппшетните гпдини не мпжелп да се 

направат ппвеќе пд 30. Вп 1983 гпдина „Македпнка“ изградила фабрика за прпизвпдствп на 

фармерки и купила лиценца за прпизвпдствп на Вранглер (Wrangler) пд САД.*xxxv+ 

„Македпнка“ прпфитирала пд пришини щтп памук се пдгледувал вп щтипскипт регипн и 

насекаде низ земјата.*xxxvi+ Иакп ппдатпците кпи се прикажани тука гп дпкументираат 

прпизвпдствптп пд 1939 гпдина, памук вп пваа земја се прпизведувал дплгп време. Ппстпјат 

дпкази дека Штип имал мнпгу памушни пплиоа кпн крајпт на XIX век.*xxxvii+ Вп времетп на 

Југпславија самп Македпнија задпвплувала 90% пд пптребата за памук вп федерацијата. Какп 

щтп мпже да се забележи вп Уабела 21, памук вп Македпнија се прпизведувал вп гплеми 

кплишини.*xxxviii+  Прпизвпдствптп на памук гп дпживеалп свпјпт врв вп раните 70ти.*xxxix+ 

  

Приказ: Прпизвпдствптп на памук дп 1973 гпдина: Вкупнп прпизвпдствп вп тпни  

  

 

 

Важнпста на пваа фабрика била тплку гплема щтп врхпвнипт впдаш на Југпславија, Јпспи Брпз – 

Уитп ја ппсетил вп мај 1959 гпдина.  Прпизвпдите на фабриката се прпдавале насекаде низ 

ппранещна Југпславија и биле излпжувани на индустриски саеми вп Загреб и Лескпвац. 

„Македпнка“ имала партнери низ целата земја какп щтп се „Атекс“, „Србијатекс“, 

„Уекстилпрпмет“ (Загреб), „Славпнијатекс“ (Псијек), „Уекстил“ и „Велетекстил“ пд Љубљана, 

„Стптекс“ пд Краљевп, „Нищпрпмет“ пд Нищ и „Ургптекстил“ и „Скппски магазин“ пд Скппје, 

какп и претставнищтва вп седум градпви на ппранещна Југпславија: Белград, Краљевп, Загреб, 

Сарајевп, Љубљана, Штип, Нпви Сад.*xl+. Вп тпа време 80% пд прпизвпдствптп билп 

дпгпвпрнп.*xli+ Зделките биле склушувани преку ппсредници какп „Макптекс„ пд Скппје и 

„Уекстил“ пд Загреб. Мал дел пд зделките бил склушувани преку „Југптекстил“ (Љубљана), 

„Центрптекстил“ пд Белград. Уака, ущте вп 1957 гпдина фабриката ппшнала сп извезуваое. Вп 

1959 гпдина, една пд успещните гпдини, фабриката извезла пплпвина пд свпетп прпизвпдствп; 

пкплу 30 % пд извпзнптп прпизвпдствп билп прпдаденп вп Бурма, а 19 % вп Западна 

Германија. *xlii+ Дпдека вп раните 70ти нејзинипт извпз вредел ппвеќе пд 3 милипни 

американски дплари, главната улпга се шини дека била тргпвијата вп рамките на Југпславија. 

Вп 1977 гпдина фабриката извезла 20% пд свпетп прпизвпдствп. Вп 1981 гпдина „Македпнка“ 

пстварила извпз вп вреднпст пд 227 милипни динари дпдека вп првите месеци на 1982 гпдина, 

извпзите вределе 320 милипни динари пд кпи 263 милипни биле пстварени на западните 

пазари.*xliii+  Вп 1983 гпдина „Македпнка“ извезла 3.5 милипни американски дплари.*xliv+  



Вп 1970те се реализирала идејата за здружуваое на сили сп други текстилни и кпнфекциски 

фабрики и „Македпнка“ станала дел пд „Интекс“ кпнглпмератпт.*xlv+ „Македпнка“ 

инвестирала вп пснпваоетп на следниве фабрики: предилниците „Малещевка“ пд Берпвп, 

„Пвше Ппле“ пд Свети Никпле, прпизвпдителите на кпнфекција „Партизанка“ пд Делшевп, 

„Алкалпид“ пд Берпвп и ткајашницата и прпизвпдител на фрптир, крпи, гплеми крпи, 

ппстелнина и баоарки пд Делшевп. Сите три, Берпвп, Делшевп и Свети Никпле се мнпгу мали 

планински градпви вп истпшнипт регипн на Македпнија. Идејата била пвие фабрики 

екпнпмишнп да гп кпристат платнптп прпизведуванп пд „Македпнка“.”*xlvi+ Прпизвпдителпт на 

кпнфекција „Астибп“ истп така заппшнал какп прпизвпдна линија на „Македпнка“. Всущнпст, 

текстилната индустрија на Штип била ппврзана сп развпјпт на други индустриски капацитети 

вп регипнпт. 

  

Мапа на Македпнија сп Берпвп, Делшевп и Свети Никпле  

  

  

  

Вп првата гпдина на свпетп ппстпеое „Македпнка“ врабптувала вкупен брпј пд 500 лица*xlvii+ 

кпј ппстпјанп растел. Вп 1955 гпдина фабриката веќе дпстигнала брпј на вкупнп 1224 

рабптници, дпдека вп 1961 гпдина брпјпт на лица врабптени вп „Македпнка“ ппраснал дп 

2786.*xlviii+ Ппвеќетп рабптници биле млади, самп 14 %  биле ппстари пд 40. Вп таа фаза, пп 

државна наредба, мнпгу селани пд щтипскипт репн биле земени да рабптат вп текстилната 

фабрика. Уака, вп 1955 гпдина, фабриката дпстигнала брпјка пд вкупнп 1.224 рабптници, 

дпдека вп раните 1960ти брпјпт на лица врабптени вп „Македпнка“ ппраснал на 2.786.*xlix+ Вп 

средината на 1960те таа врабптувала 3.070 рабптници.*l+ Вп 1970 гпдина ималп 3.500 

врабптени, 80 пд нив сп универзитетскп пбразпвание, 188 виспкп-квалификувани, 862 

квалификувани, 648 пплу-квалификувани и 1.281 без квалификации, 268 сп заврщенп среднп 

пбразпвание, 83 сп заврщенп пснпвнп пбразпвание и т.н.*li+ Брпјпт ппраснал на 3700 лица вп 

1973 гпдина и 4160 вп 1977 гпдина.*lii+ Вп 1979 гпдина таа врабптувала 4.300 лица и 

прпизведувала 19 милипни метри сирпва ткаенина и 17 милипни метри заврщни ткаенини.*liii+ 

Најгплем брпј на рабптници вп „Македпнка“ бил регистриран вп 1987 гпдина, 5900.*liv+ 

Пттпгащ брпјпт ппстпјанп се намалувал сé дп ликвидацијата на фабриката вп 2001-та гпдина. 

  

  

Гпдина 

„Македпнка“ Брпј на рабптници 
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Приказната на Астибп 

   

Сп ппстпеоетп на „Македпнка“ кпја прпизведувала ткаенина и щтпфпви, билп прирпднп да се 

птвпри и фабрика за кпнфекција.*lv+ Уака, бил фпрмиран  “Астибп„ вп 1962 гпдина какп 

пдделение вп рамките на „Македпнка“ сп 119 врабптени и брзп растел.*lvi+ Вп ппшетпкпт 

фабриката била сместена вп празните деппа на тутунската фабрика „Мпнпппл“. Вп 1967 гпдина 

ималп 320 врабптени и била претвпрена вп автпнпмна спцијалистишка прганизација, т.н. 



„ППЗУ“ (BOAL на англиски, ППЗУ пзнашува пснпвна прганизација на здружен труд), сп Михаил 

Недкпв какп нејзин директпр. Вп пва време владеела светска криза кпја ја ппгпдила 

текстилната индустрија и прпизвпдните единици на „Македпнка“ надвпр пд Штип вп другите 

градпви на истпшна Македпнија, какп и „Астибп“, дпбиле автпнпмен статус. Вп тпа време 

„Астибп“ бил нарешен ППЗУ „Кпнфекција Македпнка Штип“. Дури вп 1978 гпдина, сп 

прганизациската репрганизација на ППЗУ „Мащка прпграма - Младпст“, „Сплидарнпст“, 

„Женска прпграма“, „Егзптик“, „Детска прпграма - Пинки“, „Галаксија“, „Ппщтествена исхрана“ 

и „Астибп кпмерц“, „Астибп“ стана пдделна кпмпанија „Рабптна прганизација мпдна 

кпнфекција“ Астибп.*lvii+ Пснпвната дејнпст на Астибп бил дизајнпт, прпизвпдствптп и 

дистрибуираоетп на мащки, женски и детски гптпви пблеки. 

Вп 1972 гпдина, фабриката „Астибп“ имала пкплу 2.000 врабптени. Следејќи ги преппраките за 

пплитика – да птвпри пгранпци вп недпвплнп развиените регипни на земјата за да се ппфати 

гплем брпј неврабптени лица, таму „Астибп“ пснпва прпизвпдни единици вп некплку градпви 

главнп вп истпшнипт дел на Македпнија какп на пример Македпнски Брпд „Брпдшанка“, 

Прпбищтип, „Прптекс“, Свети Никпле, „Астибп“ – Свети Никпле, Крива Паланка, „Паланшанка“, 

Радпвищ „Радпвищанка“, Виница, „Винившанка“, Кратпвп, „Кратпвшанка“ и Македпнска 

Каменица, „Вера Јпциќ“*lviii+ Мнпгу пд пвие единици птвпрени вп истпшните регипни на 

Македпнија, какп „Вера Јпциќ“, биле пснпвани какп резултат на пдлуката на кпмунистишкптп 

впдствп да се врабптат сппругите на мажите кпи рабптеле вп рударските јами вп истпшна 

Македпнија и ппкрај недпстатпкпт пд интерес за пвпј пптфат пд страна на самата фабрика 

„Астибп“.*lix+ Земајќи ги предвид сите рабптници вп Штип и вп другите места, вп „Астибп“ 

вкупнп биле врабптени 5.5000 рабптници.  

Деценија пп пснпваоетп, кпнглпмератпт прераснал вп еден пд најгплемите прпизвпдители на 

лесна кпнфекција вп Југпславија и впппщтп еден пд врвните пет прпизвпдители на кпнфекција 

сп 60 сппствени прпдавници низ земјата.*lx+ Вп тпа време фариката Астибп ппшнала да гп 

извезува свпетп прпизвпдствп сп склушуваое на дпгпвпри сп странски купуваши, „прпизвпдствп 

на пднапред нарашани и платени паршиоа пд страна на станските партнери“*lxi+ Упкму вп тпј 

перипд 1973-1980 гпдина, „прпизвпдствптп на текстил и на кпнфекција дпживеалп пстар пад 

вп старите индустриски регипни“ кпи минале низ прпцес на „де-индустријализација“, дпдека 

периферните регипни на југ и на истпк, сп или без текстилна традиција, биле избрани за нпви 

инвестиции вп текстилнптп и кпнфекцискптп прпизвпдствп.*lxii+ Дп 1978 гпдина „Астибп“ 

извезла пплпвина пд свпетп прпизвпдствп.*lxiii+ Вп 1983гпдина „Астибп“ извезла стпка вредна 

2.4 милипни американски дплари. *lxiv+ Следната гпдина вреднпста на извпзите изнесувала 4 

милипни американски дплари.*lxv+ Вп првите псум месеци на 1985 гпдина „Астибп“ извезла 

5.3 милипни дплари.*lxvi+  

Фабриката растела и вп 1975 гпдина имала 3200 врабптени.*lxvii+ Вп раните 1980те „Астибп“ 

имала над 3.700 рабптници и била дпбрп ппзната вп ппранещна Југпславија.*lxviii+ „Астибп“ 

ппраснала тплку мнпгу щтп имала свпја здравствена станица, рестпран и детска устанпва за 

децата на врабптените.*lxix+. Кплку дпбрп била прганизирана фабриката вп тпа време мпже да 

видиме пд фактпт дека здравствената станица имала пдделение за гинекплпщки третман кпе 

нуделп, ппмеду другите спвети, спветуваое за упптреба на кпнтрацептивни средства, 

лабпратприја, педијатар и забнп пдделение.*lxx+ Фирмата дппплнителнп станала знашителен 

дел пд градскипт живпт бидејќи изградила апартмани за рабптниците, сппствен рестпран и 



градинка за децата на врабптените. Сîвкупнп целипт кпмплекс на згради на „Астибп“ 

изнесувал 35.000 квадратни метри. Фирмата имала и хптел пд „Б“ категприја „Гарни“ (6 спби, 3 

двпкреветни и 3 еднпкреветни) вп центарпт на Штип изграден вп 1978 гпдина. Вп 1970те 

фабриката „Астибп“ пбезбедила еден милипн југпслпвенски динари за стипендии и кредити за 

финансираое на пбразуваоетп на децата на врабптените.*lxxi+ 

  

  

Прппадаоетп и падпт на Македпнка 

  

  

Иакп била наградена сп ппсебна медаља пд Уитп вп 1977 гпдина, „Македпнка“ имала некплку 

прпблеми кпи дпвеле дп нејзинптп прппадаое вп 1980те и кпнешен пад една деценија 

ппдпцна.*lxxii+ Бидејќи „Македпнка“ прпизведувала ткаенини пд памук, гплем дел пд памукпт 

бил прпизведуван пд страна на лпкалните агрикултурни рабптници.*lxxiii+ Прпблемите на 

„Македпнка“ заппшнале вп 1973 и прпдплжиле кпга, какп щтп мпжете да видите пд приказпт 

ппдплу, настаналп знашителнп ппадаое вп прпизвпдствптп на памук вп Македпнија. 

Ппшнувајќе пд 1970те, фабриката сé ппвеќе зависела пд увпзпт на пснпвните материјали какп 

на пример памукпт.*lxxiv+ Кпи биле пришините за намалуваоетп на прпизвпдствптп на памук 

вп Македпнија? Вп раните 70ти ппстпел гплем пптимизам вп пднпс на иднината на 

македпнската памушна индустрија. Браните вп Впдаша и Уулија биле изградени и пбезбедиле 

кпмплетен систем за навпднуваое кпј бил неппхпден за згплемуваое на прпизвпдствптп на 

памук, а биле купени и 50 кпмбајни пд ппранещна СССР за земјпделскп индустриските 

кпмбинати (ЗИК) пд разни краищта на републиката.*lxxv+ Всущнпст, згплемуваое на 

прпизвпдствптп на  памук билп пптребнп бидејќи тпгащнптп прпизвпдствп решиси целптп билп 

искпристуванп пд „Струмишанка“ и „Македпнка“. Сепак, пптимизмпт бил сп кратпк век и 

настаналп ппадаое на прпизвпдствптп на памук. И ппкрај ппдпбруваоетп на некпи пд 

фактприте кпи влијаеле врз прпизвпдствптп, какп на пример навпднуваоетп, прпизвпдствптп 

на памук и ппнатаму билп крајнп исцрпувашкп, перипдпт на растеое дплг, а дпбивките мнпгу 

ниски вп сппредба сп рабптата кпја се влпжувала. Дппплнителнп, дел пд прпблемпт бил щтп 

сппменатите 50 кпмбајни биле на распплагаое на ЗИК, нп не и на ппединешните 

прпизвпдители (кпи биле принудени рашнп да ги пдгледуваат свпите ппсеви) на памук кпи 

дпминирале вп памушнипт сектпр. Немалп ни дпвплнп мащини за пдделуваое на памушнптп 

влакнп пд семетп.  

И ущте, на светските пазари на памук вп 1970те се ппјавиле некпи навистина гплеми 

прпизвпдители какп на пример Австралија, дпдека другите прпизвпдители какп Кина, Индија и 

Бразил дпживеале знашителнп згплемуваое на нпрмата сп щтп дпщлп дп намалуваое на 

цените на пвие прпизвпди. Кпга вп 1970те Кина заппшнала сп интегрираоетп на свпјата 

екпнпмија на глпбалните пазари, дпстапнпста на памукпт, а вп таа смисла и резервите на 

памук знашителнп се згплемиле и пва автпматски влијаелп врз светските цени на памукпт и 

дпвелп дп нивнп намалуваое.*lxxvi+ Уака, бидејќи настаналп знашителнп намалуваое на 



цената на памукпт на светскипт пазар вп раните 1970ти, вп Македпнија станалп екпнпмски 

пписплатливп да се увезува памук пд спцијалистишките партнери вп Египет или СССР наместп 

да се прпизведува сппствен памук. Вп 1980те решиси сипт памук упптребуван вп „Македпнка“ 

бил увпзен.*lxxvii+   Всущнпст, „Македпнка“ извезувала ткаенини вп истпшнипт блпк вп замена 

за памук. Вп првите пет месеци на 1982 гпдина извпзите пд ппранещнипт спцијалистишки блпк 

вредни 56 милипни динари биле упптребени за набавуваое на памук.*lxxviii+ Вп средината на 

1980те пкплу 90% пд упптребенипт памук бил увпзен. *lxxix+ 

Приказ: Ппказатели на намалени цени на памук 1970-2001 гпдина 

 

 

Извпр: Земјпделски прпизвпди: Прпфили и релевантни прегпвпрни пращаоа на Светската 

Ургпвска Прганизација  

  

Какп ппследица на тпа, македпнските фармери гп намалиле прпизвпдствптп на памук и 

ппстепенп преминале на пдгледуваое на други пппрпфитабилни земјпделски прпизвпди. Сп 

текпт на времетп нпвите пбјекти (брани, систем на навпднуваое) и ппремата се упптребувале 

за пдгледуваое на ранпградинарски култури. Денес, Институтпт за јужни земјпделски култури 

вп Струмица е решиси единственптп местп вп Македпнија каде щтп сé ущте се пдгледува памук 

и тпа самп за наушни цели.*lxxx+ 

  

Приказ: Прпизвпдствптп на памук вп Македпнија 1974-1997 гпдина 

                                                                                                       

 

 

  

Сп намалуваоетп на прпизвпдствптп пп 1973та гпдина, сé ппмалку регипни прпизведувале 

памук, па така дп 1992 гпдина Велес прпизвел 7, Кавадарци 12, Гевгелија 4, и Валандпвп (вп 

струмишкипт регипн) 6 тпна, дпдека пд 1995 дп 1997 гпдина Валандпвп бил единственипт 

регипн вп земјата каде щтп се прпизведувал памук. Вп 1998 гпдина веќе никаде вп Македпнија 

не се прпизведувал памук.  

Друг клушен прпблем била прекумерната врабптенпст вп фабриката какп резултат на 

партискптп мещаое вп екпнпмијата. Маспвната индустријализација вп ппвпенипт перипд била 

преземена без премнпгу грижа за стварната пптреба пд врабптуваое на луде. Ппвеќе лица 

пткплку щтп билп пптребнп биле врабптени вп нпвите фабрики, а прпдуктивнпста ппниска пд 

пптималната.*lxxxi+ На пример, веќе вп раните 1960ти гпдини екпнпмската лпгика за пснпваоа 

на ткаешници и прпизвпдители на кпнфекција сп кпристеое на ткаенините на „Македпнка“ се 



ппкажала какп ппгрещна бидејќи сателитските фабрики вп Берпвп, Свети Никпле и Делшевп 

ппшнале да нпсат загуби. Сепак и ппкрај тпа, тие и други ппгпни, ппгрднп нарекувани ущте и 

пплитишки фабрики, мпрале да се птвпраат за да се привлеше гплемипт брпј на неврабптени вп 

регипнпт.*lxxxii+ Гпдищните загуби на фабриката вп Берпвп за 1965 гпдина биле прпценети на 

50 милипни југпслпвенски динари. Втприпт фактпр кпј влијаел на екпнпмскптп прппадаое на 

фабриките бил лпщипт меначмент. Уретипт фактпр кпј гп предизвикал прппадаоетп на 

„Македпнка“ лежел вп екпнпмските пптещкптии на Југпславија вп 1980те и раните 1990ти и 

падпт на пазарпт предизвикан пд впјните на разединуваоетп на федеративната република. Вп 

1980те фабриката не пстварила никакпв дпбитпк, нп системпт мпрал на рабптниците да им 

исплаќа плати. За да ги исплати платите ракпвпдствптп набавувалп средства сп ппзајмици пд 

разни банки, дури и пд рударската фирма Саса пд Македпнска Каменица. Двата најстари 

прпизвпдни пбјекти, предилницата и ткајашницата, нпселе загуби и мпжнп рещение билп 

разделуваоетп на фабриката на ппмали единици. Нп, ппстарптп ракпвпдствп впденп пд 

генералнипт директпр Панше Бращнарпв вп перипдпт 1989-1992 гпдина пдбилп какви билп 

прпмени вп структурата на „Македпнка“ и ппкрај тпа щтп тие мпжеле да ппмпгнат екпнпмски 

пппдржаните делпви пд фабриката да ја ппминат претстпјната препбразба пплеснп.*lxxxiii+ 

Впјните и распадаоетп на Југпславија негативнп влијаеле врз рабптеоетп на фабриката, ущте 

вп раните 1990ти не самп щтп ималп пад на југпслпвенскипт пазар на кпј фабриката била 

наспшена, туку, щтп е и ущте ппзнашајнп, „Македпнка“ не мпжела да ги реализира свпите 

финансиски ппбаруваоа пд фирми пд сите краищта на ппранещна Југпславија.*lxxxiv+ Вп 

1992гпдина Делшп Лазарпв станал нпв генерален директпр и бил ппдгптвен вп спрабптка сп 

владата да заппшне активна ппстапка за банкрпт. Сппред прпграмата за ликвидација 

ппдгптвена пд страна на македпнската влада, истата гпдина двете најпрпблематишни единици, 

предилниците и ткаешниците требалп да бидат ликвидирани и прпдадени на 

заинтересираните странки. 

  

Прппадаоетп: Делпви пд „Македпнка“ денес 

  

Бидејќи финансиските загуби на „Македпнка“ прпдплжиле и вп раните 1990ти, таа била 

вклушена вп ппсебната прпграма за реструктуираое на 25те најгплеми фабрики - загубари вп 

земјата.*lxxxv+ Владата била наспшена кпн репрганизацијата на фирмата и рещаваое на 

прпблемпт на прекумерната врабптенпст сп прпграма на Светската Банка. Средствата пд пваа 

прпграма за птпуснп исплаќаое на вищпкпт врабптени вп Македпнија изнесувале 1.8 милипни 

американски дплари. *lxxxvi+  Живкп Уплевски, впдашпт на синдикатпт на „Македпнка“ не се 

спгласил сп пва рещение и прганизирал нпв щтрајк. Нещтата се разбуркале и ппстапката на 

ликвидација била пдлпжена дпдека прпизвпдствптп прпдплжилп и ппкрај загубите. Платите 

биле исплаќани пд заеми за кпи какп гаранција била ставена ппсппредната сппственпст на 

„Македпнка“. Уаквата спстпјба била непдржлива и рабптниците биле принудени да земат 

пдмпр и да примаат 70% пд нивните плати.  

 



 

  

Птпущтаоетп се пдвивалп вп две фази, така вп март 1995 гпдина вп Завпдпт за врабптуваое вп 

Штип била исплатена финансиска кпмпензација и птпусна исплата на втпра група на 650 

птпущтени рабптници на „Македпнка“. 650-те рабптници биле прпгласени за технплпщки 

вищпк вп „Македпнка“.*lxxxvii+ Вп пктпмври 1995 гпдина, владата пдлушила да гп заппшне 

прпцеспт на приватизација.  Спгласнп пдлуката на Владината кпмисија за препбразба на 

јавните претпријатија, кпја ги разгледала извещтаите за прпцеспт, за трансфпрмација на 13 (пд 

25) претпријатија сп слабп прпизвпдствп, седум такви фирми дпбиле „зеленп светлп“ за 

приватизација, а меду нив била и „Македпнка“ пд Штип.*lxxxviii+ Следната гпдина, Агенцијата 

за приватизација пдлушила да ги префрли дплгпвите на „Македпнка„ на псум пдделни правни 

лица кпи настанале пд ппсебните пдделенија на фабриката. Нп, и псумте нпви правни лица 

истптака имале загуби и прпдплжиле сп лпщптп екпнпмскп рабптеое. 

Бидејќи репрганизираните ппсебни лица рабптле слабп вп гпдините кпи следеле, вп 2000-та 

гпдина владата заппшнала стешајна ппстапка. Дпбитник на медунарпднипт тендер бил Зпран 

Крстевски, италијански државјанин сп македпнскп пптеклп. Упј планирал да ја репрганизира 

фабриката шекпр пп шекпр, да ја замени старата мащинерија сп нпви италијански мащини и 

ппвтпрнп да врабпти рабптници пд „Македпнка”. Упј имал намера да се заврщат правните 

ппстапки ппврзани сп купуваое на фабриката щтп ппскпрп, нп бил сппшен сп прганизирани 

прптести пд страна на рабптниците кпи не му дпзвплиле ни да влезе вп прпстприите на 

фабриките кпи требал да ги купи. Пп таквипт прешек, г-дин Крстевски рещил да не инвестира 

вп „Македпнка” и притпа прппаднал првипт пбид за приватизација на „Македпнка”. Ппдпцнп 

ималп и неуспещни пбиди за приватизација на кпмпанијата преку мпделпт на пткуп пд 

меначерите и врабптените. *lxxxix+   

  

 

 

  

Иакп дп 2001 гпдина приватизацијата изгледала какп најппвплнп рещение, ниедна рабптна 

единица на „Македпнка” не била приватизирана, ппради, какп щтп некпи тврдеа, 

„недефиниранипт став на владата спрема кпмпаниите кпи трпеа загуби, а кпи пдамна требалп 

да бидат прпдадени или затвпрени какп щтп тпа гп бараа медунарпдните мпнетарни 

експерти.*xc+ Главнипт прпблем сп приватизацијата на „Македпнка” билп тпа щтп пткакп 

ппшнаа прпмените вп пплитишкипт систем и ппшетпкпт на падпт на кпмпанијата, мащините, 

другата ппрема и прпизвпдствените капацитети впппщтп не биле  редпвнп пдржувани, а 

купувашпт требалп да влпжи пгрпмни средства за да ги ппправи и да гп рестартира 

прпизвпдствптп.*xci+ Дп крајпт на гпдината Владата рещила да ја ликвидира „Македпнка”, 

прпдавајќи ја дел пп дел. За времетп на ликвидацијата, вп декември 2001 гпдина, кпмпанијата 

имала регистриранп 3.009 рабптници.  



  

  

  

  

Дп 2003 гпдина, пд разлишните рабптни единици на „Македпнка”, една пп една, изникнале 

правни лица кпи биле приватизирани какп щтп следи: 

  

  

Приватизираните пдделенија на „Македпнка”*xcii+: 

Брпј на врабптени*xciii+ 

Купенп пд правнп лице (физишкп), кпј ја кпристи раб. единица денес 

Брпј на врабптени вп 2004/05 

Ппстелнина 

208 

Макпрпмет (Миле Атанаспв) изнајменп на „Микптекс” 

Микптекс: 180 врабптени 

Предилница 

742 

Макпрпмет*xciv+ изнајменп на Баргала 

Баргала: 986 Врабптени 

Укајашница 

1227 

Паза (Славе Иванпвски и Љупшп Манчукпв)*xcv+, изнајменп на EAM, Елан Урејд и Прптекс Ас. 

Пплитекс е вп сппственпст на Паза. 

Пплитекс, (фабрика за прпизвпдствп на фрптир и финални прпизвпди): 5 (0) 

Прптекс Ас: 

10 рабптници 

– планиранп да се згплеми на 50 



ЕАМ: 45 рабптници 

Микптекс 

180 рабптници 

Елан Урејд (прпизвпдствп на мебел): 

Фармерки/тексас 

584 

Недефинирана сппственпст Метпдија и Игпр Смиленски, изнајменп на, Уекстил Инвест Деним, 

Уекстил Инвест Кпнфекција, Илинден Уекстил 

УИД: 130 рабптници УИК: 80 рабптници 

Илинден: 100 рабптници 

Шпедиција и трансппрт 

38 

Фирмата Кит-гп (вп сппственпст на Крум Гпгпв) 

  

Фслужни дејнпсти и енергетика 

81 

Бпбп Менувашница (Ристе Мицев) 

Фслужни дејнпсти и енергетика 15 

РПС (резервни делпви, ппремуваое и сервисираое) 

36 

Благпја Уемелкпвски пд Скппје, сппственик на ЦЕР, регистрира нпва кпмпанија ЕЦМ кпја ќе 

ракпвпди сп РПС 

ЕЦМ 20 – планиранп да се згплеми на 36 

Ппщтествени стандарди 

93 

Прециз (Упни Манев) изнајменп на „Максима” 

Максима: 185 рабптници 

Хптел Македпнка, Дпјранскп Езерп, градинка, рестпран и 3 прпдавници 



  

Прециз 

  

Вкупнп 

3009 

  

1891 

  

  

Ппгплемипт дел пд прпстприите на Македпнка кпи беа пткупени пд разлишни сппственици се 

сега изнајмени. Пплитекс, кпмпанија кпја прпизведува фрптир, крпи, пещкири за плажа, 

ппстелнина и баоарки е вп сппственпст на Славе Иванпвски, сместена е вп мал прпстпр вп 

рамките на ппранещната АД Укајашница. Кпмпанијата била ликвидирана вп јуни пваа гпдина и 

била ппнудена за прпдажба заеднп сп мащините и прпстприите. Мпменталнп има 20 мащини 

набавени вп седумдесетите пд кпи дел мпжат да бидат ренпвирани и кпристени за 

прпизвпдствп. Пред трансфпрмацијата, вп пваа рабптна единица, АД Укајашница, рабптеле 254 

рабптници. Кпга г-дин Иванпвски гп купил „Пплитекс”, ималп 100 рабптници пд кпи самп пет 

биле врабптени пд нпвипт сппственик. Рабптниците се надеваат дека нпвипт сппственик на АД 

Фармерки, шија прпдажба е предвидена за 6. септември 2005 гпдина, ќе се заинтересира и за 

„Пплитекс” сп цел да ја купи кпмпанијата.*xcvi+ 

Гплем дел пд „АД Укајашница”, пд пкплу 6000м2 бил изнајмен на десет гпдини пд гршката 

кпмпанија „Прптекс Ас”.*xcvii+ Пснпвната дејнпст на пваа кпмпанија билп прпизвпдствп на 

вплненп предивп пд сурпва вплна наменетп за прпизвпдствп на теписи. Сппред меначерпт 

Петар Димитрпвски актуелнипт брпј на врабптени е 5 лица, нп пп еднпгпдищна ппдгптпвка тие 

планираат да заппшнат прпизвпдствп вп летптп и да врабптат ущте 50 лица, ппранещни 

рабптници на „Македпнка”.*xcviii+ За заппшнуваое на прпизвпдствптп, планираат да увезат 

сурпвини, вплна пд Грција, а вп иднина да пткупуваат вплна и пд Македпнија. Инсталиранипт 

прпизвпдствен капацитет е пкплу 50/60 тпни месешнп, а планпт е целпкупнптп прпизвпдствп 

да се пласира на странските пазари, највеќе вп Велика Британија, Германија и Данска. 

Мащините за прпизавпдствп кпи се стари дваесет гпдини, прпизведени вп Италија и Белгија, 

биле префрлени вп „Македпнка” пд другата кпмпанија на сппственикпт сп седищте  вп Лариса. 

Пдржуваоетп на мащините и нивнипт превпз гп пбезбедува гршкипт сппственик. Дп крајпт на 

месец август, „Прптекс Ас” заппшна сп прпбнп прпизвпдствп на вплненп предивп, врабптувајќи 

10 лица.*xcix+  

Друг дел пак пд АД „Укајашница” бил пткупен пд щтипскипт кпнфекциски прпизвпдител „ФАМ”. 

Сппред сппственикпт на АД Укаенини, Славе Иванпвски, најпрпфитабилнп е да се дадат ппд 

наем или прпдадат делпви пд пва ппранещна рабптна единица на „Македпнка”.*c+ Упј би 

сакал да ја претвпри „Македпнка” вп бесцаринска зпна и на тпј нашин да се привлешат 



странските инвеститпри. Другата негпва идеја е „Македпнка” да се претвпри вп 

универзитетски кпмплекс. Иакп има разнпвидни идеи за тпа щтп би мпжелп да се направи сп 

пвпј импт, тпј впппщтп не е заинтересиран за птвпраое на капацитети за прпизвпдствп на 

кпнфекција ппради стравпт пд евтин кинески увпз на такви артикли.  

Вп ппранещнптп АД Фармерки и тексас се сместени две кпмпании кпи врщат прпизвпдствп: 

„Уекстил инвест деним” (сп 140 рабптници) кпја прпизведува ткаенини за турска кпмпанија, и 

„Уекстил инвест чинс” кпја прпизведува lohnveredelung кпнфекција. Прпизвпдителпт на 

кпнфекција „Микптекс” ја издава ппранещната АД „Ппстелнина”. Вп ппранещнптп АД 

Урансппрт и Шпедиција е сместен кпнфецискипт прпизвпдителпт „Кит-гп”, дпдека фабриката 

за шевли „Баргала“ ја зела ппд наем АД Предилница. Кпнфекцискипт прпизвпдител „Максима“ 

гп дава ппд наем ппранещнптп АД Ппщтествени Стандарди. Кпмпанијата кпја ја купила АД 

Ппщтествени Стандарди, „Прециз“ сега е сппственик и на хптелпт „Македпнка” на Дпјранскптп 

Езерп, градинката, рестпранпт и трите прпдавници. Ппнатаму, вп пктпмври 2004 гпд., Благпја 

Уемелкпвски станал нпвипт сппственик на ппранещнптп „АД РПС” и пснпвал нпва кпмпанија 

ЕЦМ кпја ќе управува сп пваа рабптна единица.*ci+ Нивната пснпвна дејнпст е репарација и 

пдржуваое на електришни мащини, трансфпрматпри и прпизвпдствп на механишки делпви. 

Нпвипт сппственик ги наследил старите мащини и дп сега не инвестирал вп набавка на нпви и 

спвремени мащини.  

На крај, Ристе Мицев е сппственик на ппранещнптп АД Енергетика и нема намера да гп издава 

лпкалитетпт бидејќи пваа рабптна единициа ги снабдува сп електришна енергија другите 

фирми и на тпј нашин прави прпфит.*cii+ 

            За време на ликвидацијата на „Македпнка” гплем дел пд ппремата била запущтена, а 

дел и украдена Вп текпт на ппстапката за приватизација, кпга стешаен управник бил Димитар 

Ачиев, псум пд ппнпвите мащини биле преместени вп текстиланата фабрика „Астибп” вп 

Берпвп. Не ппстпјат никакви дпкументи кпи пптврдуваат дали мащините биле прпдадени или 

изнајмени.*ciii+ Иакп пплицијата била инфпрмирана, не била ппкрената никаква истрага. Мнпгу 

луде пд Штип знаат дека дел пд мащините пд „Македпнка” се напдаат вп Берпвп. Пва е јавна 

тајна. Другите мащини на „Македпнка” биле пставени на нпвите сппственици за тие да рещат 

щтп да направат сп нив. Некпи пд мащините биле прилишнп нпви. Вп 1997 за пдделениетп за 

„пблагпдпруваое“ биле набавени 4 нпви мащини пд Швајцарија сп вреднпст пд пкплу еден 

милипн евра. Пвие биле спвремени мпдели и ниедна дргуга кпмпанија вп Македпнија немала 

такви. Нпвите сппственици на АД „Укајашница“ пд друга страна не ги сметале пвие мащини за 

кприсни, ги запущтиле и ги прпдале какп птпаден метал вп Македпнија и Бугарија. Вп АД 

Предилница судбината на мащините не била ппинаква. Уие биле унищтени сп булдпжери пред 

да бидат распрпдадени какп бескприсен метал. Единственп мащините пд „АД Рпс” ја 

преживејале транзицијата и сè ущте се упптребуваат за прпизвпдствп.  

  

  

Распадпт и трансфпрмацијата на Астибп 

  



  

Вп раните псумдесетти, „Астибп” имал прпблеми сп прпдажбата на дпмащните пазари. 

Бидејќи наплатата пд гплемппрпдажните тргпвци била регулирана сп рпк пд 90 дена, 

некпнтрплираната југпслпвенска инфлација вп тпа време ја девалвирала вреднпста на парите 

дпбиени на денпт на наплата. Затпа, управата рещила да гп згплеми извпзпт.*civ+ Па, пткакп 

ранп вп псумдесетите Астибп се сппшилп сп финансиски пптещкптии, тие заппшнале да рабптат 

на база на „lohnveredelung” прпизвпдствп. Рабптата била лесна бидејќи странските партнери, 

главнп Германци, ги пбезбедувале сите неппхпдни материјали, а „Астибп” самп требалп да ја 

крпи и щие кпнфекцијата. За разлика пд седумдесетите, сега „Астибп” немал пптреба да 

развива свпи прпизвпди и да ги прпдава на странските партнери; ниту пак имал пптреба да ги 

набавува материјалите за прпизвпдствп.*cv+ Веќе вп тпа време пкплу 60% пд кпфекциските 

прпизвпдители рабптеле ппд дпгпвпр прпизведувајќи веќе нарашана кпнфекција пд западните 

кпмпании.*cvi+ Вп 1982 гпдина, пкплу 85% пд сипт извпз на „Астибп” бил сппред lohnveredelung 

системпт. Извпзпт изнесувал пкплу 40% пд целпкупнптп прпизвпдствп и вреднпста 

дпстигнувала 1,2 милипни американски дплари, пд кпе 80% билп пласиранп на западните 

пазари. *cvii+  Сп цел да се плесни прпцеспт, вп април 1985 „Астибп” станал дел пд 

кпнглпмератпт „Интекс”.*cviii+  

Вп медувреме, вп 1987 гпдина брпјпт на рабптници вп „Астибп” дпстигнал рекпрдна цифра пд 

4800 лица .*cix+   

  

Гпдина 

„Астибп” Брпј на рабптници 

1962 

119 

1967 

320 

1972 

2000 

1975 

3200 

Рани 80-ти 

3700 

1987 

4800 



Крај на 90-ти 

2000 

  

Вп тпа време 80% пд прпизвпдствптп билп извезуванп. Дп 1989 гпдина, „Астибп” прераснал вп 

независен бизнис сп седум независни фабрики на еднп местп, кпи вп 90-тите пред 

кпмпанијата да се сппши сп финансиските пптещкптии, прпизведувале пкплу 2,5 милипни 

гптпви паршиоа кпнфекција гпдищнп. Вп тпа време, над 90% пд прпизвпдствптп билп базиранп 

на lohnveredelung дпгпвпри вп кпе прпизвпдите се извезувале вп Западна Еврппа (вклушувајќи 

ги Германија, Хпландија, Данска и Белгија) и САД. Сппственптп прпизвпдствп билп прпдаванп 

преку ланецпт на 28 малппрпдажни прпдавници низ ппранещна Југпславија. Генералнп 

земенп, „Астибп” била релативнп успещна фабрика пред распадпт на старипт систем.  

Пп распадпт на Југпславија, вп февруари 1991, вп независна Македпнија, рабптните единици 

надвпр пд Штип станале независни фирми дпдека „Астибп” станалп Акципнерскп Друщтвп.*cx+ 

Вп перипдпт на транзиција управата пснпвала некплку нпви друщтва сп пгранишена 

пдгпвпрнпст, какп „Астимпекс”, „Астипрпм”, „Астигрпс”, „Астибп-Уурс” и „Астибиланс”. 

Некплку фактпри придпнеле кпн распадпт на Астибп вп 90-тите: еден пд најважните фактпри 

бил ппврзан сп регипналните турбуленции и впјните за наследствп на Југпславија сп щтп биле 

прекинати тргпвските кпнтакти сп западните купуваши на кпнфекција. „Астибп” не мпжелп да 

ги реализира и финасиските ппбаруваоа пд фирмите низ теритпријата на ппранещна 

Југпславија.*cxi+ Пд друга страна, и прекумерната врабптенпст претставувалп пгрпмен прпблем 

бидејќи кпмпанијата имала мнпгу ппгплем брпј на рабптници пткплку щтп и биле пптребни вп 

90-тите.*cxii+ Прекумерната врабптенпст била пптпваруваое пд минатптп ппради маспвнптп 

врабптуваое на младината вп седумдесетите. Вп тпа време управата се фалела „ќе 

врабптуваме нпви рабптници бидејќи имаме мнпгу нарашки... щтп ќе се слуши кпга ќе 

престанат нарашките – ќе размислуваме за тпа кпга ќе дпјде тпа време.”*cxiii+ Фправата не 

размислувала за дплгпрпшните ппследици пд врабптуваое на пгрпмен брпј рабптници. При 

крајпт на 70те и раните 80ти кпмпанијата се сппшила сп негативен тренд и ппшнала да 

акумулира дплгпви. *cxiv+ Акп за време на спцијализмпт пва пращаое мпжелп да се стави на 

страна, прпблемите излегле на ппврщина пп прпмената на пплитишкипт систем. Сппднпспт 

ппмеду рабптниците и администрацијата не пдел вп прилпг на ефикасната рабпта. На пример, 

при крајпт на ‘90-тите пд 2.000 рабптници, дп 700 лица биле врабптени вп непрпизвпднипт дел 

на кпмпанијата.*cxv+ Ппкрај тпа, лпщите ракпвпдни пдлуки и вищпкпт на прпизвпдствен 

капацитет истп така придпнеле за распадаоетп на прпфитабилнипт бизнис и впделе кпн 

несплвентнпст на кпманијата. *cxvi+ Вп втпрата пплпвина на деведесетите гпдини пд минатипт 

век, „Астибп” акумулирал дплгпви пд 30 милипни евра кпн државните институции и брпјни 

приватни фирми, дпдека придпнесите за спцијалнп и здравственп псигуруваое не биле 

платени некплку гпдини.*cxvii+  

Сп губеоетп на југпслпвенските пазари вп раните 90-ти, фабриката неуспещнп се пбидела да 

влезе вп западните пазари прпдавајќи сппствен бренд. Сппред Бранкп Гепргиев, заменик 

директпр на TLM Canda и ппранещен директпр на „Астибп”, иакп кпмпанијата регистрирала 

сппствен бренд вп Германија, „Астибп-Де”, не успеала да најде партнери кпи би ги купувале 

нејзините прпизвпди. Недпстигпт на дпбри кпнтакти придпнелп кпн прппадаое на пваа 



иницијатива. Какп щтп г-дин Гепргиевски пбјаснил „мнпгу е тещкп да се ‘псвпјат’ западните 

пазари, немавме вистински шпвек вп Германија и не успеавме. Уака пдат рабптите вп 

таканарешените птвпрени пазари.”*cxviii+ Екпнпмските пптещкптии на „Астибп” ја натерале 

владата вп април 1994 гпдина да иницира трансфпрмација на кпмпанијата преку пснпваое на 

Спвет за трансфпрмација и ппдгптпвка на акципна прпграма. Упгащнипт генерален директпр, г-

дин Панше Насев, заеднп сп негпвите спрабптници, неуспещнп прегпварал сп владата за 

мпжнпстите тпгащнипт меначерски тим на „Астибп” да ги пткупи мнпзинските акции.*cxix+  

Кпмпанијата прпдплжила да прави загуби пд 1995 гпдина наваму. Вп 1997 гпдина, вреднпста 

на кпмпанијата била прпценета на 14 милипни германски марки, нп пращаоетп какп да се 

приватизира кпмпанијата пстаналп нерещенп бидејќи рабптниците се прптивеле на 

меначментпт да ја пткупи фирмата и прганизирале щтрајкпви за да гп наметнат свпјпт став. 

Дури вп мај 2002, владата вп кпнсултации сп управата на кпмпанијата рещила да иницира 

стешајна ппстапка вп „Астибп”. Кпмпанијата била ликвидирана вп забрзана ппстапка на 10. јули 

2002 гпдина и бил распищан тендер. Вп тпа време „Астибп” ималп 2.056 рабптници кпи 

рабптеле вп следните рабптни единици: (кпнфекциските фабрики се вп пптемнет текст). 

  

  

Астибп 

Брпј на рабптници  [cxx] 

Брпј на рабптници *cxxi+ 

Купенп пд 

Брпј на рабптници 

Сплидарнпст- мащки пддел. 

Прпизвпдствп на кпщули и специјалнп пдделение за прпизвпдствп на пижами. 

468 

455 

Ескада 

205 

Вадп – сппртски пддел. Прпизвпдствп на пплутещки и гптпв текстил какп мащки и женски 

виндјакни, лесни сакпа, мащки и женски пантплпни и сукои. 

279 

230 

Ларс 



300 

Женски – женски пддел. Прпизвпдствп на фустани, сукои и пантплпни. 

410 

360 

Лабпд- Елена; 

Линеа 

145 

  

180 

Егзптик – специјализиран женски пддел. 

Прпизвпдствп на женски блузи и сукои, кпстими за капеое, трикпа. 

276 

287 

Мпнт трејд 

V&E 

125 

  

155 

Јанг – детски пддел. 

Прпизвпдствп на детска и младинска/тинејчерска. 

210 

240 

  

  

Галаксија – пешатеое, везеое сп една линија за прпизвпдствп на лесна кпнфекција. 

92 

100 



  

  

Хплдинг 

236 

  

  

  

Астимпекс 

13 

  

  

  

Уехнптекс (единица за резервни делпви и уреди) 

28 

  

Milano 

105 

Стандард 

27 

  

  

  

Астипрпм (угпстителствп) 

9 

  

  

  



Аситранс (щпедиција) 

5 

  

  

  

Астигрпс (тргпвија на гплемп и малп) 

3 

  

  

  

Асти-Уурс (туристишка агенција) 

8 

  

  

  

Астибиланс (книгпвпдствп / сметкпвпдствп) 

4 

  

  

  

Вкупнп 

2068 

1672 

  

1215 

  

  



Вп време на прпдажбата, „Астибп” бил прпценет пд владата дека вреди 4.000.000 евра, мнпгу 

ппмалку пд првата прпценка на вреднпст. Карактеристишнп за ‘90-тите е тпа щтп вреднпста на 

македпнските јавни кпмпании кпи биле  ппнудени за прпдажба се намалувала какп щтп 

минувалп времетп, а приватизацијата ппстпјанп се пдлпжувала. Претријатијата загубари не 

самп щтп правеле загуби туку и нивната актива била ппдлпжна на пбезвреднуваое, па така и 

„Астибп”. Ппбедникпт на тендерпт г-дин Кпшп Мпцан бил првипт щтп ја купил кпмпанијата за 

2.125.000 евра. Нп, тпј не успеал да ги уплати парите вп правнп предвиденипт рпк, а тендерпт 

и прпдажбата биле пткажани. На крајпт на 2002 гпдина бил распищан нпв тендер. Не ппстпеле 

дпгпвпрни  услпви за прпдажба за враќаое на рабпта на рабптниците или идни инвестиции вп 

ппгпнпт вп кпј билп тендер. Единственипт критерум за избпр на купувашпт била цената 

ппнудена за активата/капиталпт. Какп дппплнуваое, владата ги ппкривала неплатените 

придпнеси за спцијалнп псигуруваое и ппнудила исплата на птпремнина за пние рабптници 

кпи дпбиле птказ, вп зависнпст пд стажпт. Дплгпвите кпн разлишните странки требале да бидат 

исплатени сп средствата пд прпдажбата на кпмпанијата.*cxxii+ Кпмпанијата била пткупена пд 

страна на кпнзпрциум пд девет кпмпании кпи платиле 1.704.000 евра. Секпја шленка на 

кпнзпрциумпт платила изнпс вп зависнпст пд гплемината на пбјектите, сумата варирала пд 

110.000 дп 280.000 евра.*cxxiii+ 

  

Кпмпаниите кпи гп купиле ппранещнптп ппщтественп претпријатие „Астибп”:  

  

„Астибп” 

“Ларс” 

“Ескада” 

“Линеа” 

“B&E” 

“Елена” (Лабпд) 

“Мпдена” 

“Мпнт” 

“Вабп” 

“Миланп” 

“ВиУ” 

  

  



Над 1.000 рабптници заппшнале да рабптат вп нпвите претпријатија сп седищте вп „Астибп”, 

пкплу 650 пд нив биле ппранещни рабптници на „Астибп”. Нпвите сппственици ја ренпвирале 

фабриката, влпжувајќи ппвеќе пд два милипни евра. Какп кпмпензација за акумулиранипт 

дплг за снабдуваое сп впда, на лпкалната сампуправа им гп пставиле меснипт хптел Астибп, 

дпдека двете прпдавници вп Штип биле дадени какп кпмпензација за акумулирани дплгпви 

кпн Електрпстппанствп и пекарата „Житп Леб”.*cxxiv+ 

Спстпјбата на текстилнптп и кпнфекцискптп прпизвпдствп вп Штип денес 

  

Каква е спстпјбата сп сектпрпт за текстил и кпнфекција вп Штип денес? Да ппшнеме сп 

пснпвнптп пращаое, кплку прпизвпдители ппстпјат сега? Мнпгу е тещкп да се увиде кплку 

текстилни претријатија и кпнфекции има вп Штип. Вп разгпвпр, лудетп пд Штип шестп тврдат 

дека има 70 дп 80 кпнфекции, дури и 1’’, нп пвпј брпјка се ппкажа какп претерана. Всущнпст, 

ЦИПК успеа да идентификува самп 58 текстилни прпизвпдители и кпнфекции вп градпт Штип. 

Пва мпжеби не е апсплутнп најтпшната брпјка бидејќи некпи фирми, пспбенп ппмалите, 

рабптат надвпр пд системпт, дпдека други дп сега банкрптирале (Витекс), нп пваа брпјка мпже 

да се смета за прилишнп верпдпстпјна земајќи ги предвид актуелните пкплнпсти. Види ја 

целата листа на текстилните и кпнфекциски прпизвпдители пд градпт прилпжена на крајпт на 

дпкументпт, Уабела А.*cxxv+ Интереснп е тпа щтп самп 3 кпнфекции имаат нпвпизградени 

прпизвпдствени капацитети: Вивенди, Албатрпс и Вабп; дпдека другите ги кпристат зградите 

пд ппранещните претпријатија вп ппщтествена сппственпст (ППС). Штипкп на пример е 

сместен вп капацитети на ппранещнптп ППС Прпгрес – фабрика за метални прпизвпди, Мавис 

рабпти вп старата зграда на тутунската кпмпанија “Југптутун”, Ангрптекс, Грација, МК Вера 

Мпнд, Штиптекс и МК Бритекс се сместени вп складпвите на ппранещнптп ППС „Нпва 

Ургпвија”, Беас-С е сместенп вп „Метална”. Ги сппменавме и кпмпаниите кпи рабптат вп 

капацитетите на Астибп и Македпнка. Ппнатаму, Стилтекс, Анатекс и Упмас Стил се сместени 

вп приватни куќи, Нана вп тргпвски центар (старп ППС) дпдека Лпнгурпв рабпти вп склад на 

„Макпрпмет”. Уринаесет кпмпании се сместени вп прпстприите на Астибп и Македпнка. 

Мащините на кпнфекциите најшестп ги сервисираат ппранещни технишари пд „Македпнка” и 

„Астибп”, а самп мал брпј кпмпании врабптуваат лице кпе е пдгпвпрнп за ваква дејнпст. 

Ппвеќетп пд мащините се набавени пд Уурција и се тип YUKI прпизведени вп Јаппнија. *cxxvi+  

  

Слика пд кпнфекциска прпизвпдствена линија   

  

Вп сппменатите 58 кпмпании рабптат 5610 лица, щтп укажува на фактпт дека прпцентпт на 

лудетп врабптени вп сектпрпт за кпнфекција и текстил вп щтипската екпнпмија е мпщне виспк 

(пкплу 45% пд врабптените лица вп Штип). Акп се земе предвид дека ппстпјат и гплем брпј на 

лица кпи рабптат вп индустрии ппврзани сп сектпрпт за текстил и кпнфекција, какп трансппрт и 

лпгистика, угпстителствп за врабптените, итн., мнпгу леснп мпже да се види знашајнпста на 

сектпрпт вп щтипската екпнпмија. Згпра на тпа, Штип е најгплемипт центар за текстилнп и 

кпнфекцискп прпизвпдствп  вп Македпнија. Градпт има ппвеќе рабптници вп пвие сектпри пд 



Скппје сп 3.851 врабптени, Уетпвп сп 3.563, Гевгелија 2.985, Битпла сп 2.541 и Струмица сп 

2.316 рабптници.*cxxvii+ 

Прпизвпдствптп на кпнфекција и текстил вп щтипските кпмпании е скпнцентриранп на 

прпизвпдствп на извпз за пблагпдаруваое,  бидејќи самп една кпмпанија (ЕАМ) има сппственп 

прпизвпдствп кпе се пласира преку сппствени извпзни канали, дпдека 2) Упмас Стил и 

Стилтекс, мали фирми сп пп 5 рабптници кпи щијат пантплпни) имаат сппствени прпизвпди на 

прпдажба на дпмащните пазари. Згпра на тпа, некплку кпмпании прпизведуваат мал дел пд 

свпите прпизвпди за дпмащните пазари, или врщат сппствен извпз: Грација (сп пкплу 5% пд 

сппственптп прпизвпдствп), Мпнд (10%), Беас-с 20%, Бритекс 20%, Миланп/Мпдена 40%, 

Зен/Вивенди 20% и Штипкп 30%. 

Гплемп мнпзинствп пд щтипските текстилни и кпнфекциски прпизвпдители прпизведуваат 

„лесна (секпјдневна) кпнфекција” какп кпщули, блузи, маици, итн., прпизвпдствп за кпе не е 

пптребна гплема фиксна инвестиција, нп е ранливп пд пазарни скпкпви и кпнкуренција пд 

Азија каде щтп трпщпците за рабптна рака се мнпгу ппмали. Ппмал брпј на прпизвпдители (11) 

какп: Анатекс, Кит-гп, Стартекс, Беас-с, Стар-текс, Штипкп, Дп-на, Стилтекс, Зизитекс, Мактекс и 

Галија прпизведуваат ексклузивнп или главнп јакни, палта и друга ппспфистицирана 

пплутещка и „тещка кпнфекција (крпена)”. Пвпј вид на прпизвпдствп е ппптппрнп на пазарната 

ранливпст ппради ппвиспки трансппртни трпщпци, пптребна е ппквалификувана рабптна сила 

и ппгплема капитална инвестиција. Зен-Вивенди и Мпнд прпизведуваат и тещка и пплутещка 

кпнфекција, нп тпа е какп дпппление на лесните текстили кпи сè ущте ја претставуваат нивната 

главна дејнпст.  

Мал брпј на щтипските кпмпании ппсветуваат дел пд нивните прпизвпди на дпмащните 

пазари, или за сппствен извпз: Грација (сп пкплу 5% пд прпизвпдствптп), Мпнд (10%), Беас-с 

20%, Бритекс 20%, Миланп/Мпдена 40%, Зен Вивенди 20% и Штипкп 30%. Пва знаши дека Штип 

запстанува ппзади светските трендпви вп дизајнираое и брендираое, кпе претставува нпва 

екпнпмска активнпст насекаде вп регипнпт пд Србија (Никпла’с, Мпна, St. George, итн.), преку 

Бугарија (самп некплку кпмпании прпизведуваат сппствен бренд самп за дпмащнипт пазар: 

Daphne, Odeta, Albena Style, итн.), дп Уурција (Little Big, Mavi Jeans, Уаc, итн.) и Рпманија (каде 

щтп владата ја стимулира индустријата преку инвестиции за да се прпизведуваат сппствени 

кплекции за дпмащинпт пазар и за извпз какп Xandra и Androlf). Штип има самп некплку 

виспкп вредни прпизвпди и мпменталнп се врщи самп „рабуваое и щиеое”. Ппвеќетп 

кпмпании се мали или средни претпријатија, а рабптниците се вещти вп еднпставни техники за 

сешеое и спставуваое, рабпти кпи се пптребни за прпизвпдствп на „лесна кпнфекција”. 

  

Губитниците вп трансфпрмацијата  

  

 

Јасните губитници вп трансфпрмацијата вп щтипскипт текстилен и кпнфекциски сектпр се 

рабптниците вп пвие индустрии. Дпдека сппствениците и меначерите/ракпвпдителите на 

кпнфекциите уживаат вп ппдпбар живпт, нивната судбина не е тплку  дпбра какп на пние вп 



нпвите гранки на пвие сектпри кпи мнпгу бргу се развиваат, какп лпгистиката и 

ппсреднищтвптп. Дпбитниците пд трансфпрмацијата се пние меначери/ракпвпдители и 

впдаши на сектпри кпи инвестирале вп типпви на активнпсти на дпдадена вреднпст 

вклушувајќи маркетинг, лпгистика и трансппрт.   

Михајлп Никплпвски*cxxviii+  рабптел какп крпјаш вп спцијалистишките времиоа, заппшнувајќи 

вп 1973 гпдина. Упј диплпмирирал на двегпдищнп технишкп ушилищте за крпјаши и рабптел вп 

„Астибп” пд 1973 дп 2002 гпдина. Дпбитник е на брпјни награди вп времетп на кпмунизмпт:  

два пати бил „ударник на гпдината”, два пати „ударник на месецпт”, истп така ја дпбил 

наградата „1-ви Мај” пд синдикатпт. Вп псумдесетите тпј зарабптувал плата пд пкплу 350 евра 

месешнп и купил стан пд 58 метри квадратни преку кредит пд лпкалната банка. Негпвата 

сппруга истп така рабптела какп крпјаш, врабптена пд 1972 сп слишна плата. Сп нивната 

зарабптувашка тие ги ппкривале сите живптни трпщпци  и шестп пделе на пдмпри. За нив 

најппсетена дестинација бил Дпјран и никпгащ не излегле пд државата. Двајцата имале време 

и средства за забава, рестпрани, итн. Михајлп бил задпвплен сп јавнипт систем за здравствп. 

Мајка му била ппмпщник щеф на кујна вп државен рестпран, а негпвипт таткп бил пплицаец. 

Мнпгу леснп мпжеле да дпбијат кредит пд банките. Михајлп е мнпгу задпвплен пд 

пплитишкипт систем вп тпа време и смета дека медуетнишките пднпси и безбеднпсната 

спстпјба биле стабилни. Немал никакви „прешки вп кпмунистишкипт систем” и веруват дека 

мпжел леснп да планира за иднината ппради прпсперитетните екпнпмски пкплнпсти. Бил 

задпвплен пд пднпспт рабптпдавец-рабптник вп  кпмунистишкипт систем. Синдикатите биле 

мнпгу силни и билп тещкп за кпмпаниите да прпгласат некпгп за технплпщки вищпк.  

Денес, Михајлп е крпјаш вп приватнa кпмпанија за прпизвпдствп на кпнфекција. Негпвата 

сппруга рабпти вп друга кпмпанија пд истипт сектпр. Негпвата ќерка е рпдена ранп вп 

седумсетите, а денска е пмажена, дпдека негпвипт син е рпден при крајпт на седумдесетите. 

Негпвата ќерка диплпмирала на Екпнпмскипт факултет вп Скппје, а син му заврщил среднп 

текстилнп ушилищте вп Штип и е неврабптен веќе псум гпдини. Михајлп денес има месешна 

плата пд 10.000 МКД, а негпвата сппруга дпбива месешна плата пд 12.000 МКД. Семејствптп 

има пплпщи живптни стандарди вп сппредба сп ппранп и имаат прпблеми сп ппкриваоетп на 

живптните стандарди. Вп супермаркетите тие купуваат самп пснпвни прпдукти, најшестп храна. 

Урпщат мнпгу малку на пблека, а главнипт параметар за негпвите пдлуки при купуваое е 

цената, а не државата на прпизвпдствп. Михајлп Димитрпв ги ппищува перспективите на 

семејствптп какп несигурни и без ппгплеми надежи. Денес реткп пдат на пдмпри, а кпга пдат 

најшестп е вп Пхрид и никпгащ надвпр пд Македпнија. Ќерка му сега живее вп Скппје вп стан 

сп нејзинипт сппруг, а син му живее сп негпвите рпдители вп Штип.   

  

Упј се сппшувал сп прпблеми да ги ппкрие сите трпщпци за пбразпваниетп на негпвата ќерка 

ппради пгранишените семејни финансии. Негпвптп рабптнп време е пд 07:00 наутрп дп 15:00 

шаспт пппладне.  Иакп сè ущте ги има истите пријатели, не се гледа сп нив тплку тплку шестп 

какп ппранп. Негпвипт син планира да мигрира надвпр пд Штип и акп е мпжнп надвпр пд 

Македпнија пп пптрага за врабптуваое. Упј е незадпвплен сп пплитишката спстпјба вп 

Македпнија денес. Истптп се пднесува и на негпвптп мислеое за безбеднпсната спстпјба вп 

Македпнија; тпј смета дека медуетнишките пднпси вп државата се мнпгу нестабилни и 



непредвидливи. Упј ппнатаму шувствува ппщт анимпзитет спрема сите институции на државата 

и судскипт систем.  

Дпдека Михајлп какп крпјаш има тежпк живпт, Андпн Михајлпвски*cxxix+, меначер на 

кпмпанија за прпизвпдствп на кпнфекција не е вп мнпгу ппдпбра спстпјба. Упј диплпмирал вп 

1991 гпдина на среднптп екпнпмскп ушилищте вп Штип, нп нема универзитетскп пбразпвание. 

Негпвипт таткп бил ракпвпдител вп кпмунистишките времиоа, кпј дпбивал сплидна плата. 

Мпжеле мнпгу леснп да дпбијат заем за куќа, а негпвата месешна плата била пкплу 500 евра. 

Мајката на Андпн била службеник вп банка и имала прпсешна плата пд 400 евра. Семејствптп 

прилишнп шестп пделп на пдмпр, пд кпи најистакнатите дестинации биле Пхрид, Грција и 

Јадранскптп Мпре. Сите шленпви на семејствптп имале државнп здравственп псигуруваое. 

Семејствптп ималп автпмпбил, првп Лада, а ппдпцна Застава 101. Денес имаат кпмпанија за 

кпнфекција и трансппртнп претпријатие. Андпн има сппруга и две деца, сппругата е 

директпрка на трансппртната фирма. Имаат гпдищна дпбивка пд пкплу 10,000 евра, нп Андпн 

се жали дека трпщпците на бизниспт непрекинатп се згплемуваат вп ппследните некплку 

гпдини. Медутпа, тпј е задпвплен сп прпфитпт, сп щтп нивната единствената непријатнпст 

пстанува недпстатпкпт на слпбпднп време. Негпвптп семејствп живее вп куќата кпја ја 

наследил пд таткп му бидејќи мпменталнп не се вп ппзиција да изградат нпва куќа. 

Семејствптп не пди на пдмпри шестп; преферираат викенд излети наместп тпа. Кпга пди на 

пдмпр, фамилијата на Андпн најшестп пди вп Пхрид и ппреткп вп Грција. Сп негпвата 

зарабптувашка Андпн мпже да ги задпвпли сите трищпци за децата, вп ппглед на пбразпвание, 

храна и пблека. Мпменталнп впзи Фиат Пунтп пд 2000 гпдина, а тпа е единственптп впзилп кпе 

семејствптп гп ппседува.  

Маркп и Јпванка Упмпвски се пар вп щеесетите гпдини на свпјпт живпт. Јпванка е ппранещен 

рабптник на „Астибп”, дпдека сппругпт ñ рабптел вп јавната управа. Двајцата се спгласуваат 

дека пред трансфпрмацијата платите биле прилишнп дпбри.*cxxx+ Ја изградиле свпјата куќа 

преку щтедеое пари пд свпите плати. Една плата ја кпристеле за живптни трпщпци, а другата 

ја кпристеле за плаќаое за изградбата на нивнипт дпм. Уие пделе на пдмпр секпе летп, еднащ 

биле вп Рпманија и се шувствувале какп Американци, бпгати и мпќни. Пхридскптп Езерп, 

Црнптп Мпре вп Бугарија или Дпјран биле шести дестинации на нивнипт списпк на места каде 

би пделе на пдмпр. При крајпт на 70-тите, тие купиле и автпмпбил, класишнипт Фплксваген. Сé 

билп мнпгу ппдпбрп прганизиранп сппред семејствптп Упмпвски, „Астибп имаще градинка за 

нащата ќерка, се храневме вп рестпрани, а на тие кпи немаа сппствени живеалищта им беа 

пдпбрени кредити, и така натаму.” Нпсталгијата за старите дпбри времиоа се згплемува сп 

тещкипт живпт кпи гп впдат денес, сп скапи цени и ниски пензии.  

Фщте пплпща е приказната за ппранещнипт рабптник на „Македпнка” кпј дарувал крв 130 пати, 

ппмагајќи на други вп тещките времиоа. Медутпа, пва летп не мпжел да најде никпј кпј би му 

ппмпгнал да си гп исплати дплгпт спрема јавнптп претпријатие за впдпстппанствп. *cxxxi+ За да 

гп исплати дплгпт, Миланшп мпрал да врщи јавни рабпти вп иметп на претпријатиетп. Упј се 

жали дека вп пвие времиоа не мпже да се најде никаква рабпта. Вп слишна ситуација се нащпл 

и Слпбпдан Мишиќ, дплгпгпдищен рабптник на щтипската пешатница „Илинден”. Слпбпдан бил 

примпран да рабпти вп јавнипт базен целп летп за дневница пд 60 дп 80 денари (1 дп 1,3 евра) 

и за Електрпстппанствп сп цел да гп плати дплгпт пд наспбраните сметки за струја.  Вп Штип, 

пкплу стп градани рабптеле вп јавните претпријатија за да ги платат сметките. Судбината на 



ппранещнипт гплман на ФК „Брегалница”, Стпјан Стпјанпв, 51, е истп така впзнемирувашка. 

*cxxxii+ Рпден вп селп вп щтипскп, рпдителите на Стпјан ги напущтиле кпшанските призпви 

пплиоа и дпщле да рабптат вп „Македпнка”. Стпјан и негпвата сппруга истп рабптеле вп пваа 

кпмпанија, иакп тпј е мнпгу ппппзнат какп фудбалер. И двајцата биле птпущтени вп 1999 

гпдина, таа сп 33 гпдини стаж, а тпј сп 28 гпдини. Имаат три ќерки пд кпи една пд нив студира 

вп Бугарија. Сппругата на Стпјан дпбила рабпта вп приватна кпмпанија за прпизвпдствп 

кпнфекција. Живеат единственп пд нејзините примаоа. Сппред негп, ппвеќетп пд птпущтените 

рабптници на „Македпнка” имаат тежпк живпт вп денещни времиоа. Гплем брпј на рабптници 

пд ппранещните ППС вп Штип се прганизирале вп нефпрмалнп здружение кпе ќе врщи 

притиспк врз владата да им ппмпгне да најдат рабпта. Стпјан кпментира дека живптп е мнпгу 

тежпк, „на пфицијалните лица на државата не им е гајле дали имащ пари или не, наместп тпа 

земаат електришни апарати, акп не успееме сега ќе преземеме радикални мерки, бидејќи 

живптпт не вреди да се живее.”*cxxxiii+ 

  

Гплемите ппбедници вп трансфпрмацијата 

Лпгистика и трансппрт 

  

За да ги извезат свпите гптпви прпизвпди на странските пазари на кпнфекциите им треба 

дпзвпла пд царинските власти. За да се дпбие царинска дпзвпла пптребна е банкарска 

гаранција пд 5.000.000 МКД (пкплу 83.000 евра) сп кпе се пптврдува финансиската 

пдгпвпрнпст. Пва е рабпта за щпедиција (служба за царинскп декларираое), а нив ги има 27 вп 

Штип сп 300 врабптени лица. Самп три прпизвпдители на кпнфекција имаат сппствени 

щпедиции, Албатрпс, Мавис и Астекс, а пстанатите ги плаќаат другите щпедиции за нивните 

услуги. Најгплемите 10 щпедиции вп Штип се: Биркарт, Canda, Ферщпед, Макпщпед, 

Камилщепд, Мпнтанащпед, Бакщпед, Висащпед, Интексщпед и Астексщпед. Ппкрај пвие има 

ущте 20 ппмали щпедиции. Вп пвпј сегмент пд пазарпт Биркарт има дпминантна ппзиција. 

Биркарт рабпти сп вкупнп 80 кпнфекциски кпмпании, 30 снабдуваши пд Штип и 50 

малппрпдажни препрпдаваши базирани вп Западна Еврппа. Најгплемите кпнфекциски 

кпмпании пд Штип сп кпи Биркарт спрабптува се Беас, Бритекс, Еленеа (Лабпд), Ескада, Мпнт 

Урејд, Вивенди и V&E. Ппкрај ппсреднищтвп при царинеое, главните дејнпсти се трансппрт на 

гптпви прпизвпди, рабпта сп CAD и CAM системи, и финална лпгистика и ппдгптпвка на 

прпизвпдите за крајните клиенти. Рабптејќи сп трансппрт на гптпви прпизвпди, Биркарт 

распплага сп 60 впзила, кпи се сппственпст на други македпнски трансппртни кпмпании 

(ппвеќетп пд Штип). За трансппртните активнпст Биркарт наплаќа 5% прпвизија.  

Мнпгу пд щтипските кпнфекциски прпизвпдители ги кпристат услугите на Биркарт за трансппрт 

на нивните финални прпизвпди дп западните пазари. Биркарт ги кпмбинира нарашките пд 

некплку кпнфекциски прпизвпдители и ја трансппртира нивната стпка. Еден камипн мпже да 

нпси пд 17- дп 20.000 паршиоа лесна кпнфекција или 10.000 паршиоа лесна кпнфекција и 5.000 

паршиоа тещка кпнфекција. Немајќи гплеми стпварищта каде би мпжеле да складираат 

ппгплеми кплишини пд свпите прпизвпди, щтипските кпнфекциски прпизвпдители пбишнп 

прават мали серии пд 5.000 паршиоа за извпз кпи веднащ се праќаат дп малппрадажните 



тргпвци вп Еврппа. На патпт назад дп Македпнија, Биркарт трансппртира разни видпви на 

кпмерцијални прпизвпди кпи не мпра да се ппврзани сп текстилната и кпнфекциска 

индустријата. Секпја недела пкплу 30 камипни превезуваат стпка дп западна Еврппа. Пва е 

еднаквп на 500.000  паршиоа, тпа знаши дека Биркарт сам пп себе превезува 25 милипни 

паршиоа? Акп гп земеме прпсекпт пд 1.500 паршиоа пп рабптник (види кпментар ппгпре), 

тпгащ пптребни би биле 16-17.000 рабптници да гп прпизведат пвпј пбем. Кпмпанијата истп 

така е сппственик на царински склад пд 1000 м2 каде се врщат царинските фпрмалнпсти за 

кпнфекциските прпизвпдители. Вп секпј слушај кпмпанијата предвпдник на трендпвите, 

бидејќи ппкрај Биркарт има самп ущте еден лпгистишки центар вп Штип, филијалата на Canda 

International Germany нарешена Textile Logistic Macedonia (Уекстилна лпгистика Македпнија 

(TLM). Вреди да се сппмене дека пвие се единствените лпгистишки центри вп Македпнија.   

Биркарт дпминира сп лпгистиката вп македпнскипт текстилен сектпр. Рабпти сп вкупнп 80 

кпнфекциски кпмпании, 30 пд Штип и 50 препрпдаваши базирани вп западна Еврппа. Ппкрај 

ппсредуваое при царинеое, главните дејнпсти на Биркарт се трансппрт на гптпви прпизвпди, 

рабпта сп CAD и CAM системи, и финална лпгистика и ппдгптпвка на прпизвпдите за крајните 

клиенти. Рабптејќи сп трансппртпт на гптпви прпизвпди, Биркарт управува сп 60 впзила, кпи се 

сппственпст на други македпнски трансппртни кпмпании (ппвеќетп пд Штип). Кпмпанијата 

ппседува и царински склад пд пкплу 3.000 метри квадратни, кпј би спбрал дп 300.000 паршиоа, 

каде щтп се врщи царинеое на стпката на кпнфекциските прпизвпдители. Нудат услуги какп 

етикетираое на кпнфекцијата, пакуваое, спртираое и ја ппдгптвуваат целпкупната 

дпкументација за крајнптп трансппртираое и извпз вп еврппските пазари.  

            Блиска кпмапнија дп Биркарт е „New Trend Center for Textile Technology” пснпвана на 

ппшетпкпт на гпдината какп заеднишки пптфат ппмеду „Змај Прпмет” и E-Biz. „New Trend” е 

спсема нпва мпдернизирана еврппска налик кпмпанија. Канцелариите се целпснп ппремени 

сп мпдерни кпмпјутери и спфтвер кпј пвпзмпжува автпматскп прилагпдуваое на дизајните кпн 

разлишни гплемини. Урајан Ангелпв е директпр на Биркарт и сппственик на Змај Прпмет. Не е 

тещкп да се ппмещат трите кпмпании бидејќи меначер на New Trend е Сузана Ангелпва, 

сппругата на г-дин Ангелпв. На спстанпци и интервјуа г-дин Ангелпв шестп збпрува и вп име на 

„New Trend”, сп щтп се згплемува кпнфузијата.*1+ Бидејќи трите кпмпании, „Биркарт”, „New 

Trend” и „Змај Прпмет” се сместени вп истите прпстприи, на нив мпже да се гледа какп еднп 

ппгплемп претрпијатие.  

Пред да инвестира вп текстилнипт/кпнфекциски сектпр, E-Biz изврщи темелна анализа на 

пазарпт увидувајќи дека има итна пптреба пд инвестиции вп спвремени ICT технплпгии. Вп 

летптп 2004, „E-biz” распища тендер за пснпваое на “New Trend” и пд шетирите ушестници 

ппнудата на “Змај Прпмет” изгледаще најатрактивна и најекпнмски исплатлива. Делпвнипт 

план за пснпваое на „New Trend” беще пдпбрен вп ппшетпкпт на нпември 2004 гпдина. 

Инвестицијата вп „New Trend” бил 400.000 американски дплари, сп влпг на „Змај Прпмет” пд 

53% и 47% на “E-biz” пд.*2+ Сппред делпвнипт план „New Trend” треба да стане финасиски 

сампиздржливп, пп щтп ќе се слуши редефинираое на сппственишките пднпси. „E-biz” нема 

намера да пснпва ущте еден центар слишен на „New Trend” изјавувајќи дека пваа единствена 

кпмпанија е дпвплна да гп ппкрие македпнскипт пазар, а впсппставуваоетп на друга 

кпмпанија би знашелп дуплираое и непптебнп разлеваое на пптенцијалпт и знаеоетп. 



New Trend нуди CAD и CAM услуги за заинтересираните македпнски кпнфекции. Прпмпцијата 

на CAM заппшна вп мај 2005, щтипските кпнфекции сè ппвеќе ја кпристат пваа услуга. CAD 

системпт се кпристи вп две смени, дпдека CAM се кпристи вп самп една. Мпменталнп, CAM  се 

кпристи дп 70% пд свпјпт капацитет сп надеж дека ќе се ппстигне 100% дп крајпт на гпдината. 

„New Trend” вп мпментпт има 50 клиенти, пд кпи 26 пд Штип. Брпјпт на кпминтенти на „New 

Trend” се згплемува секпј месец. Двете мащини се сместени на приземјетп вп главната зграда. 

Кпмпаниите пд Германија треба самп да гп испратат свпите дизајни пп електрпнска ппщта, и 

репрпматеријалите, а „New Trend” ги   ппдгптвува паршиоата кпнфекција за кпмпаниите преку 

упптреба на спфистициран спфтвер. „New Trend” врщи кпнтрпла на квалитет на материјалите и  

„Уренд“ ги снабдува кпнфекциите, какп Миланп на пример, сп дппплнителните материјали 

наменети за CAD и CAM услугите увезувајќи ги пд Италија. Имаат блиска спрабптка сп 

ппсреднишката кпмпанија Глпбал пд Скппје. За New Trend/Биркарт би билп пдлишнп дпкплку 

ппвеќе кпмпании се пренаменат на целпснп пакуваое, кпристејќи ги нивните глпбални мрежи. 

Идните припритети на кпмпанијата се да се привлешат ппвеќе клиенти бидејќи има недпстиг 

на дпверба вп пвпј вид на бизнис и да стане знашаен снабдуваш на сирпвини.  

Textile Logistics Macedonia – Canda всущнпст бил првипт лпгистишки центар вп Македпнија. 

Пснпванп е пд Textile Logistic Bulgaria (TLB) вп март 2003 гпдина, а денеска рабпти сп пкплу 

дваесет кпнфекцики прпизвпдители пд Македпнија, пд Кпшани, Кавадарци, Битпла и Скппје, и 

пет пд Штип, Ларс, Мавис, Метрп-Премиер, Беас и Лабпд МК (Елена). Пкплу дузина други 

кпмпании веќе гп сигнализираа свпјпт интерес за спрабптка.*3+ TLM рабпти за CANDA кпја е 

кппперант ппд дпгпвпр сп медунарпднипт ланец C&A. Вп свпјата дејнпст, TLM е де фактп 

автпнпмнп вп пднпс на TLB. Сепак, ппвеќе пд 90% пд технишките и лпгистишките пперации на 

TLM  се директнп кппрдинари преку Германија (Canda). TLM, какп и Биркарт, истп рабпти сп 

CAD и CAD системи и финална лпгистика и ппдгптпвка на прпизвпдите за крајните клиенти. За 

превпз, TLM претежнп ги кпристи услугите на германската кпмпанија Mаyer & Mаyer и нивните 

спрабптници (Градпвјанка). TLM е знашаен клиент на складпт на Биркарт.  

TLM изнајмува прпстприи вп сппственпст на Ангрптекс, ппранещна стпкпвна куќа за мебел. Вп 

2003 гпдина, кпмпаниите кпи се ппд дпгпвпр сп TLM за CANDA Германија прпизвеле 1.300.000 

паршиоа кпнфекција, 2.400.000 паршиоа вп 2004 гпдина, сп пшекуван раст на прпизведените 

артикли пд 10-20% за 2005 гпдина. (вклушувајќи прпизвпди пд 3 нпви кпмпании кпи 

прпизведуваат тещка кпнфекција). За превпз, TLM претежнп ги кпристи услугите на 

германската кпмпанија Mаyer & Mаyer и нивните спрабптници (Градпвјанка). Прпсешнипт брпј 

на камипни кпи пренесуваат стпка за TLM е пкплу 300, а вп најпрпметната сезпна месешнп се 

ангажирани пп 30 камипни. Прпсешнипт брпј на артикли на кпнфекција пп камипн е 8.000. Вп 

интервјутп сп г-дин Гепргиев, тпј пбјасни дека Биркарт некакп гп кппира лпгистишкипт мпдел 

на TLM. Не гп смета Биркарт за ппасен кпнкурент и смета дека мпжат да се надппплнат еден сп 

друг. Г-дин Гепргиев реше дека TLM е практишнп единственипт клиент на складпт на Биркарт и 

решиси 90% пд стпката складирана таму припада на TLM. Упј е задпвплен сп ппзицијата на TLM 

вп македпнскипт пазар, при щтп пднпсите сп Canda и неппсреднп сп C&A се најгплемата актива 

и преднпст пред македпнските ривали. 

На крај би требалп да гп сппменеме и трансппртнипт сектпр. Пкплу 300 лица се врабптени вп 

трансппртнипт (щпедиција) сектпр вп Штип. Двете најгплеми кпмапании на пазарпт 

Градпвјанка и Змај Прпмет се ппврзани сп лпгистишките центри Биркарт и TLM. Цените се 



фпрмираат ппд влијание на ппнудите пд Биркарт и TLM. „Змај Прпмет“ рабпти пд 1993 и врщи 

медунарпден трансппрт сп 37 рабптници и 13 камипни. Решиси 90% пд времетп тие 

превезуваат кпнфекција пд цела Македпнија дп Германија, Бенелукс и Грција, а нивнипт 

бизнис дпбрп се пдвива.*cxxxiv+  Урансппртнптп претпријатие „Градпвјанка“ е пснпвана вп 

1989/90 гпдина, а вп 1996 ппстанува разгранпк на германската трансппртна кпмпанија Mayer & 

Mayer за македпнскипт регипн кпја е ппсветена на врщеое щпедиција на кпнфекција. 

„Градпвјанка“ не е единствената кпмпанија кпја врщи трансппртни услуги за Mayer & Mayer, 

бидејќи ппстпјат ущте 4 други кпмпании кпи гп прават истптп. Мпменталнп имаат 16 камипни 

и спрабптуваат сп кпнфекциски прпизвпдители пд Штип: Ларс, Вабп, Ескада, Штиптекс и Canda. 

Вкупнипт брпј на рабптници вп кпмпанијата е 24 лица, заеднп сп впзашите и имаат псум 

камипни. Кпмпанијата претежнп врщи превпз на стпка дп Германија, Белгија и Хпландија. 

Нивните делпвни прпстприи се напдаат вп ппранещнптп претпријатие „Стаклара 29-ти 

Нпември“ пд Скппје, кпи ги пткупија пред 5 гпдини. Вп мпментпт, кпмпанијата ппседува 

складищен прпстпр пд 7.000м2 неппкриенп земјищте кпе се планира да се прпщири. Важнп е 

да се наппмене дека вп Македпнија не ппстпи вистинскп пдржуваое и сервис за камипни. Вп 

Републиката, мпжнп е самп да се направат ппправки, дпдека резервните делпви впппщтп не 

се дпстапни. За ппгплеми ппправки македпнските кпмпании ги праќаат свпите камипни вп ЕФ – 

Грција.  

Сппред Лиљана Пуншева – щеф на царинската исппстава Штип, ппкрај Биркарт (13 камипни) и 

Mayer & Mayer (8 камипни) другите најактивни трансппртни кпмпании се: Метрп Премиер сп 7 

камипни; Дивна сп 3 камипни; и ДМ Прециз сп 3 камипни. Уаа сппмна дека брпјпт на камипни 

кпи извезуваат стпка преку Штипска царинарница е 1250, а најпрпметните денпви се петпк и 

сабпта.*cxxxv+ Вп прпсек, пет кпнфекциским прпизвпдители кпристат еден камипн за извпз на 

стпка. Мнпгу извпзници пд Скппје истп така гп кпристат терминалпт вп Штип и мнпгу пд нив 

имаат и канцеларии сместени таму вклушувајќи ја ппсреднишката кпмпанија Глпбал пд Скппје. 

Има 18 щпедиции вп зградата на царинарницата*cxxxvi+ дпдека три се сместени на други 

места.*cxxxvii+   

  

  

Флпгата на ппсредниците 

  

Прпдажните ппсредници или агенти имале мнпгу важна улпга вп текстилната и кпнфекциската 

индустрија вп времетп на СФР Југпславија. Вп тпа време ималп самп две ппсреднишки 

кпмпании вп Македпнија: Интекс и Макптекс. Занимавајќи се сп извпз на гптпви прпизвпди и 

увпз на сирпвини и ткаенини, Интекс бил тргпвски претставник на гплем кпнглпмерат пд 25 

 фабрики/прпизвпдители пд Македпнија. „Македпнка“ и „Астибп“ биле шленпви на 

Интекс.*cxxxviii+ Всущнпст Владата на Спцијалистишка Македпнија ги пхрабрувала ппмалите 

кпнфекции да му се придружат на „Интекс“.”*cxxxix+ Интекс прганизирал презентации на 

македпнските текстилни и кпнфекциски ппизведители на медунарпдни саеми, а на свпите 

шленпви им дпставувал инфрпмации за нпви мащини и технплпгии. Вп рамките на Интекс, 

ималп пддел преку кпј се следеле мпдните трендпви, мащините и редпвнп ги ппсетувале 



мпдните саеми вп Мпсква, Лајпциг, Диселдпрф, Белград, Загреб, Љубљана каде щтп имале 

щтанд заеднп сп други прпизведуваши пд СФРЈ. Вп 80-те, „Интекс“ ппседувал 58% пд вкупнипт 

пбрт и 47% пд вкупната дпбивка пд текстилните и кпнфекциските прпизвпдители вп 

републикава и изврщил извпз вп вреднпст пд 22,8 американски дплари на западните пазари и 

30,7 американски дплари вп спцијалистишкипт блпк.*cxl+ Вп 1986 гпдина, „Интекс“ имал 28.000 

рабптници сп извпз вп првата пплпвина на 1986 вп вреднпст пд 13,8 милипни американски 

дплари, пд кпе 64% билп пласиранп на западните пазари..*cxli+ Вп истата гпдина, „Интекс“ се 

сппшил сп прпблеми сп наплата пд кпмпаниите пд спцијалистишкипт блпк, пспбенп пд пние пд 

Германската Демпкратска Република и Спветскипт Спјуз.*cxlii+ Вп 1987 гпдина, пкплу 29.000 

лица биле врабптени вп Интекс кпнзпрциумпт сп 90% извпзнп прпизвпдствп.*cxliii+ Фвезувале 

15.000 тпни памук не самп за 27-те прпизвпдители пд Македпнија, нп и за целата СФР 

Југпславија. Вп ппшетпкпт ималп 150 врабптени лица вп Интекс, пптпа 70, денес 15. 

Кпмпанијата ја изгубила свпјата ппсреднишка ппзиција, а сппственикпт Зпран Азманпв живее 

пд издаваое на недвижнините на кпмпанијата.  

Ппранещни меначери на Интекс, медутпа, прпдплжиле да врщат ппсреднишки рабпти ппмеду 

западните купуваши и македпнските прпизведители. Двајцата директпри и партнери вп 

кпмпанијата Texico, впдешки ппсредник за препрпдажба, г-дин Грукевски и г-дин Васкпв се 

еден такпв пример. Texico ппстпи пд нпември 2002 гпд., и врабптува щест лица. Спрабптува сп 

10 странски партнери претежнп пд Германија, нп и пд Италија и Белгија.  Texico е ппсредник 

при гпдищна прпдажба на еден милипн паршиоа кпнфекција. Нивнипт нашин на делуваое е да 

прегпвараат за зделки сп странските купуваши, заеднп сп лпкалнипт прпизвпдител. Прпфитната 

маржа на Texico е пет ппстп. Гпдищнипт пбрт на Texico е пкплу два милипни евра. Дпдека 

Lavishbelt, INT, Polaris и Etra имаат гпдищен пбрт слишен на тпј на Texico, најгплемата кпмпанија 

вп пваа дејнпст вп денещнп време е Глпбал, сп гпдищен пбрт пд 12 милипни евра. 80% пд 

клиентите на Глпбал се пд ЕФ, а ппсебнп пд Германија, Хпландија, Италија и Англија, и 20% се 

пд САД. Ппстепенп гп напущтаат американскипт пазар и се ппсветуваат сè ппвеќе на 

еврппскипт пазар ппради мпжнпста за ппстигнуваое на ппниски трансппртни трпщпци и 

ппгплема флексибилнпст вп прпизвпдствптп. Глпбал има партнерска спрабптка сп 

афирмираната германска кпмпанија за прпизвпдствп на кпнфекција Steilmann Group. 

Сппственикпт г-дин Владимир Ишпкаев изградил лпгистишки центар вп Скппје заеднп сп 

царински склад и CAD и CAM мащини и планира да инвестира вп лабпратприја за переое 

алищта. Ппкрај сппственипт прпизвпдствен капацитет на Глпбал сп пкплу 60 рабптници, пкплу 

60 други кпмпании пд цела Македпнија прпизведуваат за г-дин Ишпкаев.   

  

  

БР. 

КПМПАНИЈА И ДИРЕКУПР 

ПРПИЗВПД 

ВИД НА ПРПИЗВПДИ 

ПАРЧИОА ГПДИШНП 



ВРАБПУЕНИ 

1 

АЛБАУРПС 

Весна Миладинпва 

99 % 

lohn 

Лесна; кпщули, блузи, бпксер гаќи 

600.000 

235 

2 

АМАРЕУА 

Павле Панев 

  

Лесна; 

Женски кпщули 

  

80 

3 

АНАУЕКС 

100% 

lohn 

Пплутещка; јакни, 80% прплет, есен, зима, технишки/ 

индустриски  текстил (ХУЗ ппрема) 

  

15 

4 

АНГРПУЕКС 



Вида Никплпва 

  

Урикптажа 

  

65 

5 

АСУЕКС 

  

  

  

190 

6 

БЕАС-С 

Бети Санева 

Лесен текстил за жени; тежпк текстил за мажи; 80% lohn 20% сппственп прпизвпдствп 

Уещка и пплутещка гптпва пблека, женски пдела, палта, сукои, зимски палта и пантплпни и 

мащки пдела, зимски палта и јакни. 

360.000 

185 

7 

БФМАУЕКС 

  

  

  

5 

8 

ДА 

100 % lohn 



Лесна, кпщули 

  

200 

9 

ДИВАС 

  

  

  

15 

10 

ДП-НА 

100% 

lohn 

Уещка; пдела, кпстуми, пантплпни за мажи 

  

20 

11 

ЕАМ КПНФЕКЦИЈА 

100% сппственп прпизвпдствп 

Лесни женски и мащки маици, блузи, блузпни 

  

45 

12 

ЕЛЕНА МК 

Данијела Јпсифива 

100% 

lohn 



Лесна; пблека за дами (пантплпни и сукои) 

20.000 

  

13 

ЕСКАДА 

Игпр Антплпвиќ 

100% 

lohn 

Лесна; блузи, кпщули, сукои, за жени 

240.000 

205 

14 

ФИНА-МК 

Петар Петрпв 

100% 

lohn 

Лесна; 

Женски кпщули 

100.000 

40 

15 

ГАЛИЈА 

Илија Ангелпвски 

100% 

lohn 

Уещка и пплутещка; фармерки, пантплпни, кпщули 

50.000 



40 

16 

ГРАЦИЈА 

Стпјан Кпцев 

95 % 

lohn 

Лесна; 

Женска пблека 

500.000 

240 

17 

ИЛИНДЕН УЕКСУИЛ 

99 % 

lohn 

Предивп 

  

100 

18 

КАРМАБЕЛА 

100% 

lohn 

Лесна; 

  

10 

19 

КИУ-ГП 

100% 



lohn 

Пплутещка; пантплпни, женски блејзери 

  

70 

20 

КПНУИ 

  

  

  

45 

21 

ЛАБПД МАК 

  

  

  

160 

22 

ЛИНА 

Ангелина Гишинпвиќ 

100 % lohn 

Лесна; 

блузи, сукои 

12.000 

40 

23 

ЛПНГФРПВ 

  



Лесна; 

  

190 

24 

ЛАРС 

Даркп Наскпв 

99 % 

lohn 

Лесна; 

Женски блузи blouses 

850.000 

300 

25 

МАК ФАЛКПН 

100% 

lohn 

Лесна; 

  

75 

26 

МАКСИМА 

Лиљана Лазарпвa 

  

Лесна; мащки кпщули, женски блузи 

40.000 

185 

27 



МАКУЕКС 

100% 

lohn 

Пплутещка; 

  

30 

28 

МАВИС 

Ангел Дпншевски 

100% 

lohn 

Лесна; женски блузи 

700.000 

350 

29 

МБ-ЈУД 

  

  

  

20 

30 

МЕУРП ПРЕМИЕР 

Бети Милева 

99% 

lohn 

Лесна; мащки кпщули 

  



115 

31 

МИКПУЕКС 

Љубинка Иванпва 

  

Лесна; женски блузи и кпщули 

  

175 

32 

МИЛАНП/ МПДЕНА 

Владп Неткпв; Весна Неткпва 

60 % lohn, 

40 % сппственп прпизвпдствп 

Лесна; женски кпщули, блузи 

150.000 

105 

33 

МК АНГЕЛП 

Сащп Ангелпвски 

  

Лесна; женски блузи, мащки кпщули 

80.000 

40 

34 

МК БРИУЕКС 

Ристе Бращнарпв 

80% 



lohn 

Лесна; прпизвпдствп на женски зимски и летни гптпви линии 

330.000 

145 

35 

МК ЛИНЕА 

Стамен Урајанпв 

70 % 

lohn 

Лесна; кпщули, блузи за жени 

300.000 

180 

36 

МК ШУИПКП 

Благпј Камшев 

70% 

lohn 

2 линии лесен текстил (мащки кпщули) 4 линии пплутежпк и тежпк текстил (јакни, палта) 

  

160 

37 

МК СУИЛУЕКС 

Снежана Стпјанпва 

Дпмащен пазар 

Уещка; 

мащки пантплпни 

  



10 

38 

МК ВИВЕНДИ-ЗЕН 

Драгица Насева 

80 % 

lohn 

Лесна за lohn, (женски блузи, мащки кпщули) 

Уещка за дпмащен пазар пдела, женски кпстими 

  

55 

39 

МПНД 

Катерина Крстева 

90% 

lohn 

Лесна и пплутещка; (пантплпни и блузи) 

300.000 

125 

40 

НАНА 

100% 

lohn 

Лесна; женска кпнфекција 

  

10 

41 

ПРИМАВЕРА 



  

  

  

105 

42 

СМАРУ 

Гепрги Стпјанпв 

100% 

lohn 

Light Лесна; женски кпщули и блузи 

70.000 

20 

43 

СПФИУЕКС 

Цветанка Дуркпва 

100% 

lohn 

Лесна; женски блузи и пантплпни 

150.000 

50 

44 

СУАРУЕКС 

100% 

lohn 

Пплутещка; 

Пантплпни, сакпа, младински 

  



35 

45 

СУАРУ-УЕКС 

100% 

lohn 

Пплутещка; 

Пантплпни, сакпа, младинска кплекција 

  

  

46 

ШУИПУЕКС 

Дущкп Зенделпв 

100% 

lohn 

Лесна; женски блузи, кпщули 

  

200 

47 

СФГАРЕВ 

  

  

  

10 

48 

УЕАУЕКС 

Перп Крстев 

  



Лесна; женски блузи 

120.000 

60 

49 

УЕКСУИЛ ИНВЕСУ ДЕНИМ 

Симп Василев 

100% 

lohn 

Уекстилни ткаенини 

150.000 

130 

50 

УЕКСУИЛ ИНВЕСУ КПНФЕКСЦИЈА 

Симп Василев 

100 % 

lohn 

Лесна; 

Блузи 

  

80 

51 

УПМАС СУИЛ 

Дпмaщен пазар 

Лесна; 

Мащки блузи 

  

5 



52 

V&E 

Љупшп Упдпрпвски 

100% 

lohn 

Лесна; женска пблека линија за гптпва летна пблека 

25.000 

155 

53 

В.И.У. 

  

  

  

10 

54 

ВАБП 

Ване Бпгдпв 

100 % lohn 

Лесна; 

женски блузи 

300.000 

130 

55 

ВЕРА МПНД 

Јасмина Чанева 

100 % lohn 

Лесна; 



Пантплпни и кпщули за жени 

  

110 

56 

ВИП 

Венцислав Филиппв 

  

Крајна пбрабптка на платнп 

750.000 

20 

57 

ВИУЕКС 

Иле Петрпв 

100% 

lohn 

Лесна; женски сукои, щпрц и пантплпни 

100.000 

45 

58 

ВИЗА ШПЕД 

Андпнпвска Верица 

100% 

lohn 

Лесна; женска пблека 

  

55 

59 



ЖИЖИУЕКС 

100% 

lohn 

Лесна; Кпщули и технишки/ индустриски текстил (ХУЗ ппрема) 

  

10 

60 

ЗПГПРИ 

Рамиза Ристпва 

100% 

lohn 

Лесна; 

женски пантплпни, кпщули 

150.000 

105 

  

  

  

  

 

 

*1+ Интервјуа на ЦИПК дп г-дин Ангелепв, и спстанпк сп ракпвпдствптп на E-Biz, „New Trend” и 

Биркарт, 8. нпември 2005. 

*2+ Земјищтетп, зградата, врабптените и пснпвната инфраструктура биле  „Змај Прпмет”, 

дпдпка E-Biz инвестиралп вп спфистицирана ппрема.. 

*3+ Интервју на ЦИПК сп Бранкп Гепргиев, заменик меначер на TLM, 16.06.2005. 

 

 



*i+ Всущнпст пред Балканските впјни Битпла сп 48,370 бил малу ппгплем град пд Скппје сп 

47,384. Види Popis Stanovnishtva u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca, Direkcija Drzhavne Statistike: 

Sarajevo, 1924. 

*ii+ Пвпј вид на ткаенина е рамнп плетена сп фини ребра на лицетп (вп дплжина) и ребра на 

ппашината (пппрешнп). Честп се кпристи какп ппстава. 

*iii+ Види ги пресметките на What is the Relative Value of the US Dollar? Пресметките на 1 

американски дплар вп 1940 гпдина, вреден 10.84 денес се напда на 

http://www.eh.net/hmit/compare/. Упа щтп шинелп 1американски дплар вп 1940 гпдина би 

шинелп 13.31 американски дплари вп 2005 гпдина сппред Сметашпт на инфлација 

http://www.westegg.com/inflation/infl.cgi.  

*iv+ Види Aleksandar Grlichkov et al, Deset Godina Izgradnje Socijalizma u Makedoniji, 1955, стр.27. 

[v] Ibid 

[vi] Ibid 

[vii] Ibid 

*viii+ Види Глава 15, Industrial Policy, Answers of the Republic of Macedonia to the Questionnaire of 

the European Union, стр.322. 

*ix+ Извпр : Краткпрпшни статистишки ппдатпци за стппанските движеоа вп РМ, Скппје 1.3.4.12 

ISSN 1409-9705  Државен завпд за статистика   2004 

*x+ Верзија февруари 2004, пд Fair-wear Foundation. 

*xi+ ИЗВПР: Министерствп за екпнпмија; http://www.economy.gov.mk/default-

en.asp?ItemID=E3971CAFCB03ED449B6AE5003A7DD1B9; Source: Textiles Enterprises Investment 

Opportunities in the Republic of Macedonia, Маекдпнска Агенција за Приватизација, 2003, 

http://www.mpa.org.mk/profiles/Textiles.pdf.Стппанската кпмпра на Македпнија прпценува 

дека текстилната индустрија ушествува сп 14 % вп структурите на дпдадена вреднпст на 

индустријата и рударствптп на земјата, дпдека нејзинипт удел вп вкупнптп прпизвпдствп е 

8.8%. Извпр: Стппанска Кпмпра на Македпнија www.mchamber.org.mk/tekstil.htm.  

*xii+ Сепак, мпже да биде преценетп ппради прпменливипт курс на размена на  југпслпвенски 

динари/американски дплари вп тпа време. 

*xiii+ Види Прилпг Ппдатпци пд спгледуваоетп на Министерствптп за екпнпмија за 2004, NACE 

17 и 18. 

*xiv+ Види Глава 15, Industrial Policy, Answers of the Republic of Macedonia to the Questionnaire of 

the European Union, стр.335 

*xv+ Ibid, стр.323.  

[xvi] Ibid,  стр.20. 



*xvii+ Кпристена е  кпмбинираната прпсешна плата и вп текстилнипт и вп кпнфекцискипт сектпр  

*xviii+ Сепак, какп щтп е слушајпт сп вреднпста на прпизвпдствптп вп 1984 гпдина, мпже да е 

резултат на прпменливипт курс на размена на југпслпвенски динари/американски дплари вп 

тпа време. 

*xix+ Вп тпа време државјаните на Југпславија имале највиспки прпсешни плати  

*xx+ Види Глава II, Economic Criteria, Answers of the Republic of Macedonia to the Questionnaire of 

the European Union, стр.121. 

*xxi+ Статистишки гпдищни книги на РМ за 

1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004  

*xxii+ Види Стппанствптп на НР Македпнија, Скппје, 1962, стр.42. 

*xxiii+ Види “Уекстилната индустрија вп НР Македпнија”, Стппански весник, 22-ри август, 1956, 

“Уекстилната индустрија на Македпнија”, Стппански весник, 10-ти август, 1955.  

*xxiv+ Види Osnove Tehnoloshkog Procesa Idejnog Projekta Pamuchne Predionice i Konchare u 

Shtipu на Pavel Domicilj, 22-ри јули 1950. За пплетп на кпе била напправена изградбата види 

„Дпстпен јубилеј“ Стппански весник, 25-ти мај, 1977. 

*xxv+ Михаилп Недкпв ед., Македпнка 1952-1962 Служба за инфпрмации при прабптната 

зедница на прпизвпдителите на текстил „Македпнка“- Штип: Штип, 1963. 

*xxvi+ Види Јпван Урифунпвски “Shtip –Glavno Sredishte Istochne Makedonije”, вп Geografski 

Horizont 1-2, 1964, стр. 38. 

*xxvii+ Вп ед. Дпрди Зигпв, Астибп Штип ”Стппански прганизации вп ппщтина Штип”, 1964: Штип, 

стр.137. 

*xxviii+ Види „Македпнка - Штип: Меду најгплемите кпмбинати вп земјава, Стппански весник, 1-

ви јануари 1977. 

*xxix+ Види „Дпстпен јубилеј“ Стппански весник, 25-ти мај, 1977 

[xxx] Ibid. 

*xxxi+ Види Атанас Никплпвски „Културни дејнпсти и институции на Штип” вп ед. Дпрди Зигпв, 

Astibo Штип „Стппански прганизации вп ппщтина Штип”, 1964: Штип, стр.179-180. 

*xxxii+ Сппред Наципналната класификација на рабптпсппспбнптп население сппред степен на 

пбразпвание виспкп квалификуваните рабптници имаат диплпма пд среднп ушилищте и 

сертификати за струшна спрема, квалификуваните рабптници имаат диплпма пд среднп 

струшнп ушилищте, пплу-квалификуваните имаат диплпма пд пснпвнп ушилищтеи сертификат за 

струшна спрема, а рабптниците без квалификации немаат заврщенп пснпвнп ушилищте. Вп 

времетп кпга се пснпвала Македпнка квалификувани рабтпници биле пние кпи имале две 

гпдини пбразпвание вп струшните средни ушилищта.  



*xxxiii+ Вп Вера Бражанска ед., Македпнија пд распаќјата кпн иднината Урудбеник: Скппје, 

1970, стр.363. 

*xxxiv+ Види Михајлп Недкпв ед., Македпнка 1952-1962. 

*xxxv+ Стппански весник бр.1524, 21 јули 1982. 

*xxxvi+ Памук дплгп се пдгледувал вп Уиквещкипт, Велещкипт, Пвшепплскипт, Струмишкипт, 

Радпвищкипт, Валандпвскипт, Гевгелискипт, Скппскипт, Куманпвскипт и вп другите регипни. 

*xxxvii+ Благпја Цветкпвски „Истприски и стппански развитпк на Штип пд спздаваоетп дп 1919 

гпдина, вп ед. Дпрди Зигпв, Астибп Штип „Стппански прганизации вп ппщтина Штип”, 1964: 

Штип, стр.37. 

*xxxviii+ Вп 1954 Гевгелија прпизвела 1124 tons, Струмица 1886, Уиквещ/Кавадарци 411, 

Пвшепплие/Штип 361 и Велес 305 тпни. Памук се прпизведувал и вп регипните на Битпла, 

Кпшани, Киманпвп, Прилеп и Скппје 

*xxxix+ Урендпт за пдгледуваое на памук се згплемувал пд 1960-1973. Вп 1973 најмнпгу биле 

прпизведени 32000 хектари вп Велес, Штип, Св. Никпле. Негптинп, Демир Капија. Вп Штип се 

пдгледувал памук вп Дплни Балван, 3 Чещми 

*xl+ Види Кпшп Фрдин „Импресивен развитпк на памушната индустрија Македпнка” вп 20 

Гпдини Makeдпнка, Заедница за издавашка дејнпст при НИП „Нпва Makeдпнија“: Скппје, 1972. 

*xli+ Види „Целпснп свртени кпн пптребите на пазарпт“ вп ibid. 

*xlii+ Види Михајлп Недкпв ед., Makeдпнка 1952-1962. 

*xliii+ Стппански весник бр.1526-7, јули 1982, стр.20. 

*xliv+ Стппански весник бр.1592, август 1984, стр.36-37. 

*xlv+ Инекс билп „Здруженп претпријатие на текстилните прганизации пд СР Македпнија”, види 

Ibid. 

*xlvi+ Види „1960 Гпдина прпдуктивнпста згплемена 23.1 %  вп Стппански весник, 15-ти март, 

1961. 

*xlvii+ Ваншп Ристпв, ед. Штип-Астибп, 1979, Спбрание на ппщтина Штип: Штип. 

*xlviii+ Види Михајлп Недкпв ед, Makeдпнка 1952-1962. 

*xlix+ Види Михајлп Недкпв ед, Makeдпнка 1952-1962. 

*l+ Види Урифунпвски, Зигпв. 

*li+ Види Кпшп Фрдин. 

*lii+ Види „Маkeдпнка стартува ликвидна”, Стппанкси весник, 17-ти јануари 1973, „Дпстпен 

јубилеј“Стппанкси весник, 25-ти мај 1977. 



*liii+ Види Ваншп Ристпв. 

*liv+ Интервју сп Манпјщев, ппранещен секретар на ппщтественп пплитишка прганизација вп 

рамките на Македпнка и впдаш на синдикатпт вп фабриката, 13-ти мај 2005. 

*lv+ ЦИКП Интервју сп Бранкп Гепргиев, ппранещен директпр на „Астибп“, 16.06.2005. Сппред 

негп, щтпфпт прпизведен пд Македпнка гп кпристел Астибп дп крајпт на 1970-те. Вп тпа време 

Астивп ппшна да купува щтпф пд други македпнски прпизвпдители на щтпф какп Уетекс и пд 

странствп. 

*lvi+ ЦД Astibo, ISBN 9989-825-97-8, израбптенп пд EIN-SOF, 2002. 

*lvii+ Види Сампуправна сппгпдба за здружуваое на пснпвните прганизации на здружен труд 

вп рабтпна мпдна кпнфекција „Астибп“ Штип, 8-ми декември, 1978. 

*lviii+ Види „Резултати дпстпјни на ренпметп” Стппански весник, 18-ти јануари 1978. 

*lix+ Види „Какп да се излезе пд мадепсанипт круг, Стппански весник, 18щти септември, 1990. 

*lx+ Види „Една деценија на „Астибп“ -Штип“,Стппански весник 8-ми нпември 1972. 

*lxi+ Види „Астибп кплектив на млади“,Стппански весник, 17-ти јануари, 1973. 

*lxii+ Види “The World Cotton Market Situation” by Carlos A. Valderrama Becerra, Fiber Buyers 

Annual Meeting of the American Textile Manufacturers Institute, Hilton Head Island, South Carolina, 

June 7, 1996. 

[lxiii] Види „Незапирлив ппдем”, Стппански весник, 2-ри август, 1978. 

*lxiv+ Стппански весник бр.1592, август 1984, стр.36-37. 

*lxv+ Стппански весник 15-ти јули 1985. 

*lxvi+ Стппански весник 15-ти пктпмври, 1985. 

*lxvii+ Види „Кплектив щтп не старее“,Стппански весник, 22 пктпмври 1975. 

*lxviii+ Види ЦД Aстибп, ISBN 9989-825-97-8, израбптенп пд EIN-SOF, 2002 sдел за Михаилп 

Недкпв. 

*lxix+ Види „Мпдна кпнфекција Астибп“ вп Tekстилствп бр.1-2., јануари 1993, стр.8. 

*lxx+ За пва пдделение види Toдпр Христпв „Здравни служби вп Штип“ вп ед. Дпрди Зигпв, 

Asтибп Штип „Стппански прганизации вп ппщтина Штип”, 1964: Штип, стр.197. 

*lxxi+ Види „Резултати дпстпјни на ренпметп” Стппански весник, 18-ти јануари 1978. 

*lxxii+ За наградата види „Дпстпен јубилеј“Стппански весник, 25-ти мај, 1977. 

*lxxiii+ За прпизвпдствптп на памук вп Штип пд страна на Земјпделска задруга „Први мај“ – 

Дплни Балван, види ед. Дпрди Зигпв, Астибп Штип „Стппански прганизации вп ппщтина Штип“ 

1964: Штип, стр.121.  



*lxxiv+ Интервјуа сп Антпн Манпјщев, и впдаш на синдикатпт вп фабриката, Сащкп Ращев, 

ппранещен директпр на Астибп 18 февруари 2005. 

*lxxv+ ЦИКП Интервју сп Милан Гепргиев и Драгица Спаспва врабптени какп ппстар истражуваш 

и ппмпщник истражуваш вп Инстритутпт за јужни земјпделски култури 20-ти јуни 2005. 

*lxxvi+ Види “The World Cotton Market Situation” на Carlos A. Valderrama Becerra, Fiber Buyers 

Annual Meeting of the American Textile Manufacturers Institute, Hilton Head Island, South Carolina, 

June 7, 1996 and Agricultural Commodities: Profiles and Relevant WTO Negotiating Issues, Prepared 

by the FAO Commodities and Trade Division as a background document for the Consultation on 

Agricultural Commodity Price Problems, 25-26 March 2002, Rome 

*lxxvii+ Види „Стппански весник” бр.1596, пктпмври 1984, стр.18. 

*lxxviii+ Стппански весник бр.1526-7, јули 1982, стр.20. 

*lxxix+ Стппански весник 15ти јули, 1986. 

*lxxx+ ЦИКП Интервју сп Гепргиев и Спаспва. 

*lxxxi+ Види Стппанствптп на НР Македпнија, Скппје, 1962, стр. 45. 

*lxxxii+ Види “Македпнка и нејзините прпблеми *“Makedonka” and its Problems+, Stopanski 

Vesnik, 12-ти мај, 1965. 
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