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Ја градиме идинината на е-трговијата 

Асоцијацијата за е трговија на Македонија е прва и единствена асоцијација која се стреми кон 

инклузивна е-трговија. Нашата мисија е да креираме иднина за раст и развој на е-трговијата 

во Македонија. Асоцијацијата за е-трговија на Македонија има за цел да ги поддржи 

интересите на компаниите за е-трговија, да придонесе кон знаењето за е-трговија и негово 

проширување вклучувајќи ги поврзаните услуги и технологии и да ги намали и елиминира 

бариерите кои го ограничуваат растот и развојот на идустријата. Асоцијацијата нуди правна 

помош, тренинзи и истражувања, како и лобирање и со тоа ќе се стреми да изгради поволна 

околина за раст на е-трговија во Македонија. Асоцијацијата беше основана во декември 2017 

година и за помалку од една година успеа да ја добие довербата од речиси 40 компании кои 

станаа нејзини членови и поддржувачи. Преку бројните интервјуа, гостувања во ТВ емисии и 

објавени текстови во медиумите, како и преку организираните едукативни настани, 

асоцијацијата не само што ја креираше свеста за нејзиното постоење туку значајно придонесе 

кон кревање на свеста за важноста на е-трговијата за економскиот раст и развој на земјата. 

Нашата напорна работа и труд беше препознаен од страна на Министерството за 

Информатичко Општество и Администрација, од Народната Банка на Република Македонија, 

како и од Царинската управа кои станаа почесни членови на асоцијацијата. 

 

“Ние веруваме дека иднината за подобра Македонија е во дигитална Македонија и 

смарт општество, а е-трговијата е интегрален дел од едно такво општество.” 

 

 

 

 

Д-р Нина Ангеловска  

Претседател,  

Асоцијација за е-трговија на Македонија 

 

  

https://ecommerce.mk/


 

               Полугодишен извештај, Јануари - Јуни 2018 

3 

Коj е засегнат? 
За да обезбедиме одржлив раст на индустријата, неопходен е холистички пристап и 

инволвираност на сите засегнати страни (институции, организации, бизнис сектор) 
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Изминати настани и проекти / 2018 

#1 Годишно собрание [март] 

На годишното Собрание кое се одржа на 20ти Март во Хотел Порта, присуствуваа дваесет и 

три претставници од компаниите членки на АЕТМ кои се сретнаа и размениjа идеи, коментари 

и сугестии за адресирање на предизвиците во е-трговијата. Присутните се запознаа меѓу себе, 

разменија контакти и се запознаа со визијата и програмата за 2018 година на Асоцијацијата 

за е-трговија на Македонија.  
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#2 Прес-конференција – Launch & Brunch [Март] 

Во март беше организирана првата прес конференцијата 

на АЕТМ со цел официјално претставување на 

основањето на асоцијацијата и запознавање на јавноста 

со мисијата, визија и програмата на АЕТМ. Свои 

обраќања пред присутните имаа Министерот на 

Информатичко Општество и Администрација, г-дин 

Дамјан Манчевски, Гувернерот на НБРМ, г-дин 

Димитар Богов и регионалната директорка на 

Mastercard г-ца Вања Манова, кои ја дадоа својата 

поддршка препознавајќи ја потребата и потенцијалот на 

асоцијацијата. Поддршка укажаа и Амбасадорт на 

Обединето Кралство, H.E. Mr. Charles Garrett и 

Амбасадорот на Кралството Холандија, H.E. Mr. Wouter 

Plomp кои беа помеѓу почесните гости во публиката. 

Во оваа пригода, Претседателот на АЕТМ сподели статистички податоци за развојот на е-

трговијата во Македонија и го најави првиот проект на асоцијацијата, односно изработката на 

сеопфатниот извештај за е-трговијата во Република Македонија.   

“За да знаеме каде сакаме да бидеме, за да знаеме кои ни се пречките и предизвиците, за да 

може структурно да делуваме, да креираме планови и политики потребно е да знаеме каде 

се наоѓаме денес. “ – додаде Нина Ангеловска 
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#3 Градење капацитети: “Ladies in E-commerce” 

[Април] 
 

Иницијативата “Ladies in eCommerce” претставуваше дводневен едукативен настан кој се 

состоеше од тренинзи и работилници во полето на е-трговијата. Целта на оваа иницијатива 

беше да овозможи знаење за е-трговијата и со тоа да придонесе кон зголемување на 

капацитетите и конкурентноста на ММСП, земајќи ја предвид родовата димензија. Агендата 

вклучуваше 13 предавања и 2 работилници одржани од 15 предавачи (10 локални говорници 

од македонски компании и 5 странски говорници донесени благодарение на подршката од 

#SwissEP). На обуките присуствуваа 34 учесници од 27 компании и двајца поединци, кои 

активно учествуваа во динамичните и квалитетни дискусии. 

 

 

 

Дел од темите кои беа опфатени се: Растот на е-трговијата во Македонија; Плаќања во е-

трговија; Достава; Правна и регулаторна рамка; Дигитален маркетинг; Email маркетинг; Growth 

Hacking; Facebook & Instagram платени реклами; како и можности за жените во е-трговијата. 
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#4 UNCTAD Ecommerce Week [Aприл] 
 

Неделата на е-трговија на UNCTAD е водечки форум за министри, високи владини 

претставници, извршни директори и други деловни претставници, меѓународни организации, 

развојни банки, академици и граѓанско општество за дискутирање на можностите за развој и 

предизвиците поврзани со развојот на дигиталната економија. Под темата "Димензии за развој 

на дигитални платформи", Неделата на е-трговија 2018 ја разгледуваше растечката улога на 

дигиталните платформи и конкретните чекори за искористување на технологиите во насока 

на креирање одржлив развој. 

  

Претседателот на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија, Д-р Нина Ангеловска ја претстави 

Македонија на првиот глобален годишен состанок на Асоцијациите за е-трговија, кој беше дел 

од агендата на UNCTAD Е-commerce Week. Лидерите на асоцијациите дискутираа за 

предизвиците со кои се соочуваат нивните држави, разменија искуства и споделија најдобри 

практики. Како дополнување на дискусијата, а со цел кревање на свеста за главните 

предизвиците кои го попречуват растот на е-трговијата во различните земји, Нина креираше 

кратко видео со претставниците на асоциајциите од Бразил. Тајланд, Русија, Бангладеш, 

Хрватска, Јужна Африка и Србија. Еден од најголемите предизвици со кои се соочува Македо

нија е ниското ниво на дигитални вештини и недостатокот на капацитети за е-трговија, 

додека некои од главните предизвици со кои се соочувват другите земји вклучуваат: 

инфраструктура, регулатива, логистика, платежни солуции, јазични бариери, безбедност и 

високи цени за достава.  

Погледнете го видеото за да ги запознаете делегатите и да слушнете повеќе за предизвиците 

во е-трговија со кои се соочуваат различните земји.  

http://unctad.org/en/conferences/e-week2018/Pages/default.aspx
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#5 Објавен и промовиран Извештајот од анализата 

за е-трговија на Република Македонија [Jуни] 

После петмесечна напорна работа и интензивно истражување, на 21 јуни го објавивме и 

промовиравме Извештајот од сеопфатната 

анализа за е-трговијата насловен: 

“Подготвеност, потенцијал, фактичка 

состојба, бариери и препораки за развој на е-

трговијата во Р. Македонија”. 

Извештајот овозможува согледување на 

моменталната состојба со е-трговијата во 

Македонија, вклучувајќи споредби со земјите 

членки на ЕУ (28); ги мапира предизвиците кои 

стојат на патот на развојот на е-трговијата; и дава конкретни препораки и мерки насочени 

кон раст на индустријата во целост. Анализата е овозможена благодарение на поддршката од 

Mastercard кој ја препознава потребата од анализа на потенцијалот за развој на е-трговијата 

и детектирање на постојните бариери како основа за делување за унапредување. 

Извештајот е напишан на 132 страници и 

истиот е стрктуриран во 3 дела. Првиот 

дел ја анализара подготвеноста на 

Македонија за е-трговија земaјќи ги 

предвид четирите пилари: инфоматичко-

комуникациска технологија, платен 

систем, достава и регулаторна рамка, 

дополнети со неколку клучни индекси кои 

ја оценуваат подготвеноста за е-трговија 

на една земја, вториот дел ја разгледува 

фактичката состојба на Македонија преку анализа на македонскиот е-купувач и тековната 

понуда на пазазрот преку анализа на македонските е-трговци; додека третиот дел е посветен 

на препораки за елиминирање на бариерите во е-трговијата со цел креирање на поволна 

клима за раст и развој на е-трговијата. 

Прочитај повеќе во објавената статија на Претседателот на АЕТМ на LinkedIn  

Погледни го видеото од промотивниот настан на YouTube 

https://www.linkedin.com/pulse/e-commerce-republic-macedonia-analysis-report-nina-angelovska-phd/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BfV3b5Di5QjSc7h1mZ%2B2lsQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/e-commerce-republic-macedonia-analysis-report-nina-angelovska-phd/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BfV3b5Di5QjSc7h1mZ%2B2lsQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=1LWWUftAzPY
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#6 Меморандум со Царинска Управа на Република 

Македонија [Јуни/Јули] 

Царинската Управа на Р.М. игра важна улога во прекуграничната е-трговија. Според Нндексот 

за Логистички перформанси (The Networked Readiness Index), кој го покажува капацитетот и 

квалитетот на компаниите за логистика и достава, Македонија е рангирана на 106-то место од 

вкупно 159 земји од целиот свет, со многу мала оценка од само 2.51 поени (Светска Банка, 

2016).  

Меморандумот за соработка, кој воедно претставува и пристапување на Царинската Управа 

на Р.М. како почесен член во Асоцијацијата за е-трговија, беше потпишан од страна на 

Претседателот на Асоцијацијата за е-трговија на Р.М. Г-ца Нина Ангеловска и директорот на 

Царинската Управа на Р.М. Г-дин Ѓоко Танасоски. Потписниците на меморандумот се очекува 

да ја остваруваат соработката преку размена на релевантни информации во полето на е-

трговијата; взаемно да допринуваат кон развој на соодветни програми за е-трговијата и за 

потребите на корисниците на услугите; како и да разменуваат постојни и нови искуства 

релевантни за полето на активност и целните групи.  

Асоцијацијата ќе работи со Царинската Управа на Р.М. за да ги подобри и упрости 

процедурите за домашните е-трговци, со цел да се подобри нивната компетитивност и да им 

се помогне да ги продаваат своите производи на странските пазари. 
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Минати и идни настани 2018 

 

Наскоро:  

Прва годишна конференција за е-трговија  

 

 

 

Првата конференција за е-трговија во Македонија, чија слоган е “eТрговија: еИднината за 

еМакедонија!”, ќе се фокусира на 4 главни теми: развој, плаќања, достава и маркетинг, 

организирани во 10 keynote говори и 3 интерактивни панел дискусии со учество на преку 20 

македонски и странски соговорници. Присутните - претприемачи и основачи на компании, 

претставници од средниот и топ менаџмент и институции од поширокиот екосистем на е-

трговијата, ќе имаат можност да научат за постојниот и иден развој на е-трговијата, како и да 

слушнат практични совети за оптимизирање на нивното онлајн присуство и подобрување на 

ефективноста на нивните бизниси. 
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ПРЕС: АЕТМ во медиумите 

Нашата работа беше објавена во 

ТВ вести, емисии, весници, 

магазини и веб портали. Над 50 

текстови беа објавени за време на 

периодот Јануари- Јуни 2018, од 

страна на над 25 медиуми, а 

нашите настани беа покриени од 

речиси сите национални 

телевизии (Телма, Сител, Алсат, 

ТВ21, 24 вести, МРТВ, Канал 5, 

Алфа).  

 
 

Тема Објавени 

вести 

Медиуми  

(Онлајн, печатено и ТВ) 

Македонската Асоцијација за е-трговија потпиша 

меморандум за соработка со Царинската Управа на РМ 

11 [ТВ] Сител, Канал 5, 

Телма, Алсат, ТВ 24, Алфа 

[Портали и магазини] 

MIA.mk, Bankarstvo.mk, 

Denar.mk, BiznisInfo.mk, 

Popularno.mk, 

MakModa.mk, Faktor.mk, 

Inovativnost.mk, It.mk, 

Standard.mk, Kapital, 

PlusInfo.mk, Meta.mk, 

A1ON, MKD.mk, 

eMagazin.mk, Netpres, 

Lokalno, Makpress.mk итн.  

Едукацијата и градењето капацитети клучни за развој на     

е-трговијата во Македонија 

13 

Ангеловска ја презентираше Македонија на 1от Глобален 

состанок на Асоцијации на UNCTAD eCommerce Week во 

Женева  

7 

Македонската Асоцијација за е-трговија започна со градење 

на капацитети за е-трговија 

7 

Македонската Асоцијација за е-трговија го презентираше 

својот план и програма 

17 

Се одржа првото собрание на Асоцијацијата за е-трговија 

на Македонија 

7 

Формирана првата асоцијација која ќе се залага за развој на 

е-трговијата во Македонија 

9 
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Наши членови 

Почесни членови: 

 

 

Премиум членови: 

 

  

Членови: 
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Меѓународни соработки: Асоцијација за  

е-трговија на Македонија е член на EMOTA и 

Ecommerce Foundation  

Европската Асоцијација за е-трговија и трговија преку повеќе канали (Omni-Channel) ги 

претставува интересите на е-трговијата и трговците кои вршат трговија преку повеќе канали 

низ Европската Унија. Многу правила, 

стандарди и регулативи се креираат во 

Брисел од страна на Европските 

институции, кои директно влијаат врз 

интернет продажбата и врз синџирот 

на е-трговија низ ЕУ. Мисијата на 

ЕМОТА е да работи со оние кои ги 

креираат политиките и други засегнати страни за да ја олеснат и подобрат законодавната 

средина за прекугранична соработка и да ги отстранат бариерите за трговија во ЕУ: од ДДВ 

до хармонизација на договорни правила. 

 

Нашиот претседател, Д-р Нина Ангеловска е член на Управниот Одбор во EMOTA 

https://www.emota.eu/about/emota-board   

 

 

E-commerce Foundation е независна непрофитна организација, иницирана на светско ниво од 

страна на националните асоцијации за е-трговија 

и компаниите кои продаваат онлајн и преку 

повеќе канали (omni-channels) од индустрии како 

малопродажба, патување и финансии.  

 

 

Нашиот претседател, Д-р Нина Ангеловска е член во Бордот на Советници  

http://www.ecommercefoundation.org/our-board  

 

https://www.emota.eu/about/emota-board
http://www.ecommercefoundation.org/our-board
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