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Иако работел за голема 
светска компанија од 
секторот телекомуникации 
и  имал пред себе 
можности за блескава 
корпорациска кариера, 

Горан Митрески сепак решил да почне 
приватен бизнис пред точно 13 години. 

Со Кабтел, компанијата што ја основал 
со минимален капитал, помош од 
неговиот поранешен директор и со само 
двајца вработени, почнал да го работи 
она што најдобро го знаел: продажба, 
инсталација и техничка поддршка 
на информациско-комуникациски 
технолошки решенија. Со тек на време 
Кабтел станал застапник и партнер 
на низа големи светски брендови 
од сферата на телекомуникациите 
и ИТ безбедноста. Искуството во 
комерција му помогнало на Митрески 
при освојувањето на нови клиенти, 
чија што листа денеска е импресивна: 
силни компании во домашна и странска 
сопственост од разни индустриски 

сектори, јавни претпријатија, државни 
институции... 
Со Митрески разговаравме за патот на 
Кабтел до успехот, како компанијата 
за неполни 10 години успеа да се 
најде меѓу 200 најуспешни компании, 
за предизвиците со кои се соочува 
компанијата денес, како и новите 
области во кои што ќе го проширува 
бизнисот, како што се енергетски 
ефикасното и автоматизирано  
менаџирање на климатизација, надзор 
и останати процеси во објекти, како и 
технолошки решенија за мали и средни 
компании што допрва ќе го освојуваат 
пазарот. 

Како почна приказната за Кабтел? XX
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Едно е да си 
раководител, 
менаџер во државна 
администрација, висок 
функционер, директор 
на јавно претпријатие 
и сл., каде што 
треба во принцип да 
потрошите нечии туѓи 
пари. Сосема друго 
е да сте сопственик, 
менаџер или и двете 
заедно во приватна 
компанија, кај што 
треба да обезбедите 
плата не само за 
себе, туку и за 10, 50, 
100 или илјадници 
луѓе.  Неспоредливо 
е. Некој што никогаш 
не обезбедил плата 
барем за двајца 
луѓе, верувајте не го 
знае чувството, но и 
одговорноста. И тој не 
може да зборува дали е 
тешко или лесно да се 
води бизнис. 

многумина гледаа да отидат надвор 
од земјава да си ја бараат среќата. Но, 
јас решив да останам во Македонија и 
како малата рипка Немо да влезам во 
океанот со многу поголеми риби, па 
дури на моменти и ајкули и да започнам 
да пливам. Во рамките на Алкател имав 
прилика доста да прошетам и да видам 
како се прави бизнис во различни 
држави, во различни деловни амбиенти 
и сфатив една работа: дека ако си 
доволно добар, ќе бидеш успешен кај 
и да си. Морам да признам дека имав 
и среќа да имам за директор човек 
од кој што научив многу за бизнисот. 
Ги совладував принципите на водење 
бизнис на "суров" начин, директно на 
терен. 

Кои беа првите бизниси на Кабтел? XX
По што станавте препознатливи на 
пазарот?

Почнавме со она што го знаев и стекнав 
како искуство од Алкател, а тоа беа 
решенијата за кабелски LAN системи, 
односно нивната “Alcatel Cabling 
Solutions”  програма. Во меѓувреме 
тој дел се издвои од Алкател и се 
создаде компанијата Нексанс (Nexans), 
денес светски гигант во производство 
на бакарни и оптички кабли за 
инфраструктурни и индустриски 
потреби. Кабтел стана застапник за 
нивните производи во земјава, а нешто 
подоцна ја започнавме соработката 
и со Касперски (Kaspersky), руската 
компанија за производство на софтвер 

за заштита на информатичките системи, 
која што во тој момент с$ уште си го 
пробиваше патот на светскиот пазар. 
Ние го популаризиравме нивниот 
софтвер на македонскиот пазар, 
во време кога никој не беше чул за 
оваа компанија, кога во тој сегмент 
господареа западните играчи. Дури и 
го донесовме основачот на компанијата 
Евгениј Касперски во Македонија. 
Денес компанијата порасна до таа мера 
глобално, што тој е веќе во рангот на 
“селебрити“. 

Кои се денес клучните бизнис XX
сегменти во кои работи Кабтел?

Во основа на нашето компаниско 
работење е всушност информацијата, 
односно грижата таа информација 
да се пренесе од еден до друг крај 
– тука влегува делот на каблите, 
оптичките мрежи, радио линковите, ИП 
телефонските централи, рутерите за 
безжична комуникација, односно сите 
видови на опрема и инфраструктура 
потребна за примање, обработка и 
пренесување на информацијата. Во 
тој сегмент постепено додававме 
нови производи и услуги, односно го 
пополнувавме мозаикот со сето она 
што недостасуваше во портфолиото, за 
денес да сме застапници и партнери на 
врвни светски брендови, како Алкател-
Лусент (Alcatel– Lucent), Дуралајн 
(Duraline), Ланде (Lande), Mајкрос 
(Micros), Нексанс (Nexans), РФС (RFS), 
Саутер (Sauter), Тренд (Trend), Есер 

Што работевте пред да ја отворите 
компанијата?

Кабтел е стартап, фирма почната 
буквално од нула, со двајца вработени 
во 2001 година. Јас претходно работев 
во претставништвото на Алкател (Al-
catel) во Македонија, ми беа отворени 
доста врати, но бев на своевиден 
крстопат: дали да останам во фирмата 
која нудеше добра перспектива, па 
дури и позиција во странство или пак 
да почнам нешто свое. Се решив за 
ова второто. Моите блиски и пријатели 
мислеа дека сум “одлепил“, беше тоа 
година на воениот конфликт, многу 
негативна енергија насобрана, лошо 
време за почнување бизнис, кога 
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(Esser), УанАксес (OneAccess). А, за да 
информацијата стигне безбедно на 
крајната дестинација, односно да биде 
заштитена од сите можни хакерски 
упади и друг вид на злоупотреби, како 
што кажав, ги користиме софтверските 
пакети на Касперски, како и Сајбероум 
(Cyberoam), технички решенија за 
т.н. периметарска, како и интерна 
заштита на информатичките системи 
во една компанија, но и контрола на 
процесите, на пример, при користењето 
на интернетот. Со тоа практично, 
работодавецот може во секој момент 
да има целосен увид колку и на кој 
начин всушност неговите вработени 
продуктивно го користат интернетот, 
што е само една од практичните 
примени на овој систем. 

Колку македонските компании XX
ја сфаќаат потребата од заштита 
на своите информациско-
комуникациски системи? 
Инвестираат ли доволно во 
безбедносни решенија?

Од ден на ден, с$ повеќе ја сфаќаат 
потребата за заштита. За разлика од 
пред неколку години, сега имаме 
повеќе нарачки за безбедносни 
решенија од страна на компаниите. 
Како што се развива технологијата, а 
расте и обемот на работа на компаниите 
и нивото на секојдневно справување со 
најразличен тип на (дез)информации, 
тие с$ повеќе сфаќаат дека мора да ги 
заштитат своите информации. 

Дали инвестирањето во ваква XX
заштита е типично за големите 
компании и институции, или и 
помалите бизнис субјекти ја сфаќаат 
потребата?

Големината на компанијата 
воопшто не треба да е пресудна 
при размислувањето за заштита на 
своите информациски системи. На 
некоја мала фирма информацијата 
што засега бизнис вреден 5.000 евра, 
може повеќе да & значи одошто на 
голема компанија информацијата што 
засега бизнис од 500 илјади евра. С$ 
што поседува една организација во 
вид на податок и информација, без 
оглед дали е компанија или државна 
институција, е подложно на закана од 
упад и злоупотреба. Па, и како обичен 
граѓанин, зошто да дозволам некому 
да влезе во мојот декстоп компјутер, 
лаптоп, таблет или мобилен телефон 
и да преземе, избрише, злоупотреби 
документи, слики, видеа...  
Особено заштитата на мобилните уреди 
е “жешка“ тема денес, откако видовме 
што се случи со хакерскиот упад во 
телефоните на многу славни личности 
неодамна. А, ретко кој воопшто и 
помислува на заштита на својот 
смартфон. Едноставно го земаме од 
продавница, го полниме со с$  и сешто, 
а не сме ни свесни што с$ може да се 
случи со незаштитените информации 
во него.  
Најинтересното е што инвестицијата 
во заштита на информациите е 
неспоредливо мала со евентуалната 
штета што може да ја претрпиме како 
бизниси и физички лица од можната 
злоупотреба. 

Спремаме интересни решенија 
за малите и средни фирми

Што е најголемата конкурентска XX
предност на Кабтел на пазарот? 

Кабтел е една од ретките, можеби и 
единствена компанија во регионот со 
толку широко портфолио на ИКТ услуги, 
решенија и експертиза. Апсолутно 
сите проекти се комплетирани до 
крај во дефинираната 
временска рамка со сите 
запазени стандарди 
за квалитет. Кабтел за 
разлика од добар дел 
компании во секторот 
има одлична, да бидам 
нескромен, па ќе кажам 
и најдобра во одредени 
сегменти, техничка 
поддршка во земјава. 
Не е доволно само да 
го инсталирате т.е. 
интегрирате решението 
кај вашите клиенти, 
туку постојано да имате 
цел тим што ќе стои во 
позадина за секаков тип 
на поддршка. Конкретно 
кај заштитата, на пример, 
се работи за системи 
кои се покомплексни 
од порано – сега имаме 
сервери на Мајкрософт, 
Линукс, виртуелни, вакви, 
онакви... И сето тоа треба 
да се стави под капата на 
еден систем за заштита, 
што верувајте воопшто не 
е едноставно. Е, дечките 
од Кабтел тоа го можат, 
а ако затреба, ја имаме 
и поддршката од нашите 
партнери принципали во 
секое време. 

Најавувате интересни решенија за XX
мали и средни компании што допрва 
ќе се појават на пазарот. Објаснете 
малку повеќе за тоа.  

Работевме на барање на решение 
што ќе биде замена за Microsoft 
Exchange, тоа е сервер за мали и 
средни бизниси, а нашата алтернатива 
е базирана на Linux платформа. 
Тоа значи дека вие како корисник 
ќе може да ги користите апсолутно 
сите Microsoft Office алатки како и 
досега, вклучително и најпопуларниот 
мејл клиент Microsoft Outlook, да ги 
имате сите функционалности (пошта, 
календар, контакти, синхронизација со 
мобилни уреди, канцелариски сервер, 
мрежна инфраструктура и заштита 
од напади) и никогаш нема да знаете, 
ниту да ве интересира дека од другата 
страна не е Exchange, туку нешто 
поедноставно и постабилно, а далеку 
ценовно  поприфатливо. Се работи 
за Зентиал (Zentyal), решение што го 
имаме инсталирано кај неколку клиенти 
досега и се покажува одлично. 

Кажете ни нешто повеќе за XX
проектите во кои што сте 
ангажирани, а имаат врска со 
енергетската ефикасност? За што 
конкретно се работи?

Тоа се т.н. Building Management Sys-
tems (BMS), односно системи водени 

од компјутер, кои што служат за 
контрола, надзор и управување на 
севкупнатамашинска и електрична 
опрема во еден објект, како што се 
вентилација, осветлување, снабдување 
со енергија, противпожарни и 
безбедносни системи, итн. Ова сето е 
поврзано  со автоматиката, област во 
која исто така навлегуваме с$ повеќе 

како компанија, 
а се однесува на 
начинот на работа 
на сите овие 
системи, при што, 
во автоматскиот 
систем за 
климатизација, 
на пример, се 
заштедува енергија, 
заради “паметното“ 
вклучување и 
исклучување на 
греењето или 
ладењето, во 
зависност од тоа 
кога корисникот 
влегува, излегува 
од просторијата, 
влегува во или го 
напушта објектот 
и сл. Еден од 
најзначајните 
проекти што го 
работевме од 
оваа област е 
инсталирањето на 
опремата во новиот 
спортски центар 
во населбата Јане 
Сандански, каде 
што интеграцијата 
на автоматиката 
е комплетно на 

Кабтел, а опремата е од познатиот 
швајцарски производител Sauter. Инаку 
овие автоматизирани решенија се 
применливи во различни типови на 
објекти, од семејна куќа со сопствен 
систем за климатизација, надзор и сл., 
па до огромни објекти, како што се 
спортски сали, трговски центри, итн.
Инаку, во делот на автоматиката имаме 
стратешка соработка и заедничка 
развојна политика со домашната 
компанија Мидел со која сакаме 
да покажеме и докажеме дека и 
македонските продукти и решенија во 
целост можат да се носат со било која 
реномирана светска компанија во оваа 
област. 

Кои беа најголемите предизвици во XX
развојот и растот на Кабтел овие  
13 години? 

Како и секоја друга фирма, и Кабтел 
е жив организам, со свои подеми и 
падови, успеси и неуспеси, доаѓање, 
заминување, па и враќање на луѓе... 
Од моја страна, отсекогаш се трудев 
да создадам здрава средина за 
работа, со мотивирани и задоволни 
вработени. Денеска сме компанија со 
преку 50 вработени, што за македонски 
прилики, веќе и не е мала фирма, 
па можеби дури ни средна, така да 
можеме да се сметаме за поголема 
фирма, особено во технолошкиот 
сектор каде што делуваме. 
Се разбира правевме и грешки 

И покрај тоа што 
во јавноста сме 
етаблирани во делот 
на ЛАН каблирањето, 
помалку е познато 
дека имаме успешно 
реализирани 
проекти и во делот 
на безжичната 
инфраструктура, 
системи за говорна, 
податочна и видео 
комуникација од 
најновата генерација 
базирани на ИП 
технологија, 
комплексни 
интегрирани 
комуникациски 
решенија, итн.
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попатно, но кој не греши? Јас и како 
човек и како прв човек на компанијата 
сметам дека нормално е да се 
греши, но не е добро ако не учиме 
од грешките, а уште повеќе ако ги 
повторуваме. Што би се рекло, човечки 
е да се згреши првиот пат, но ако ја 
повторуваш истата грешка, тоа е веќе 
прашање на  избор. 

Еден од најголемите проблеми XX
на македонските компании е 
наплатата,  што ја влошува нивната 
ликвидност. Има ли Кабтел вакви 
проблеми и како ги решава?

Се разбира дека имаме како и сите 
останати компании, се чувствува 
недостиг на пари, и  навистина е тешко 
кога имате сериозен проект, очекувате 
сериозна наплата, а од другата страна 
ќе ви кажат дека очекуваат делумна, 
а во одредени случаи и целосна 
компензација. За нас во основа 
компензацијата е неприфатлива, 
освен во исклучителни прилики. Во 

западните земји компензацијата не е 
воопшто популарна и речиси и да не се 
користи. Да бидам искрен, не можам да 
прифатам ние да нудиме некому висока 
технологија, а тој да ни "плати" со 
јаболка. Ние не сме трговци со јаболка 
и не знаеме како да ги продаваме. 

Имате ли проблем да најдете XX
квалитетни соработници, менаџери; 
развивате ли компаниски  succession 
plan за вработените/менаџерите? 

Да, тешко е да се најдат квалитетни 
луѓе, не само менаџери, туку и 
работници од сите профили. За да 
можете квалитетно да управувате 
компанија или некој нејзин сектор, 
морате да имате најмалку пет 
квалитетни луѓе на кои што може да 
се потпрете  во секој момент. Никој не 
може с$ сам да направи. Во моментов 
правиме реорганизација на работењето, 
што значи секој сектор да биде засебна 
профитна единица, со сопствен биланс 
на успех. Во рамки на компанијата 

секој сектор интерно ќе им фактурира 
на другите сектори и на крајот мини 
билансите ќе покажат кој е во плус, кој 
во минус, ќе се анализира, итн. 
План за наследување или т.н. Suc-
cession Plan, во моментов формално 
немаме, но почнуваме да работиме 
и на тоа сериозно. Влеговме во еден 
проект поддржан од Европската банка 
за обнова и развој, од кој што јас 
лично многу очекувам да ни помогне 
во поефикасно и поефективно 
организирање на компаниските работни 
процеси. Преку проектот имаме 
ангажирано британски консултант кој 
што веќе ни помага во тоа. 

Колкава е флуктуацијата на работна XX
сила во Кабтел, имате ли проблем 
со одлив на кадри, со оглед на тоа 
што техничките струки стануваат с$ 
побарани на пазарот?

Можам да кажам дека одливот на 
луѓе од кај нас е прилично мал, под 
5%, што значи дека нудиме  добра 

Како сопственик и менаџер на XX
компанија со континуиран раст, 
како ги решавате предизвиците 
на управувањето: сметате ли дека 
делегирате доволно? 

Мислам дека доволно делегирам. 
Кога решив да правам сопствена 
компанија, цел ми беше тоа да биде 
своевидна “перпетуум мобиле 
компанија“, односно организација 
која може да функционира и во мое 
подолгорочно отсуство. Во моментов 
с$ уште не сме го постигнале тоа 

ниво во целост, но одиме натаму. 
Имаме група на менаџери и 
вработени кои што се одговорни 
за своите сектори, донесуваат 
самостојно одлуки до прилично 
високо ниво на одлучување, а за 
клучните работи најчесто конечната 
одлукаја донесувам јас, откако 
претходно за покомплексни случаи 
се консултирам со мојот менаџерски 
тим. Сепак, јас сум сопственик и 
извршен директор на компанијата 
и одговорноста на крајот на денот е 

лично моја. Немам воопшто проблем 
да разговарам  и да се посоветувам 
со било кој од вработените, ако 
за тоа имам потреба. Како што ќе 
кажеше татко ми,  за чии што совети 
сум му вечно благодарен: "сине, 
секогаш слушни го мислењето 
на тие околу тебе, а дали ќе го 
прифатиш или не и каква одлука 
ќе донесеш е твој личен избор и 
одговорноста за таквата донесена 
одлука никогаш не заборавај, е 
секогаш твоја и само твоја". 

  Целта мИ е да направам “перпетуум мобИле КомпанИја“
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средина за работа и 
напредок. Генерално 
има недостиг на работна 
сила во Македонија, 
колку  и да звучи тоа 
парадоксално со оглед 
на високата стапка на 
невработеност. Причината 
е најверојатно во ниската 
квалификуваност 
на голем дел од 
невработените, а тие што 
имаат некакво школо 
и вештини, а од друга 
страна имаат малку 
или воопшто и немаат 
искуство или не сакаат 
било што да работат, или 
па очекуваат дека ќе се 
случи чудо и ќе дојдат 
странски инвеститори 
што ќе понудат плати 
од неколку илјади евра. 
Гледаме дека тоа не оди баш така. Било 
кој странски инвеститор доаѓа овде 
да направи профит со најниски можни 
трошоци и ако утре на овој пазар веќе 
ги нема луѓето што се подготвени да 
работат за 150-200 евра, тој ќе оди во 
други држави каде што ќе ги најде 
истите услови. 

Да претпоставиме за момент дека XX

сте “бизнис ангел“: 
во каков стартап 
би инвестирале 
свои  пари во 
Македонија? 
Уф, тешко 
прашање... 
Најверојатно во ова 
што сега сакаме 
да го форсираме, 
енергетска 
ефикасност преку 
технологијата  
за автоматско 
управување со 
системите и 
процесите во 
објекти. Верувам 
дека тоа е многу 
актуелно сега и има 
голем потенцијал за 
раст. 

Да треба сега да почнувате бизнис, со XX
сето искуство од изминативе  
13 години, дали би се нафатиле?

На прва би ви кажал “не, нема шанси“, но 
знаејќи се себе си, многу веројатно дека 
би се нафатил. Најверојатно, оној дел од 
Горан, оној креативен дел од мене што 
сака да создава и остави нешто позади 
себе, нешто подобро и поубаво, сигурно 
би преовладал. 

Тешко е во приватниот бизнис, но 
предизвикот е голем. Едно е да си 
раководител, менаџер во државна 
администрација, висок функционер, 
директор на јавно претпријатие и сл., 
каде што треба во принцип да потрошите 
нечии туѓи пари. Сосема друго е да сте 
сопственик, менаџер или и двете заедно 
во приватна компанија, кај што треба 
да обезбедите плата не само за себе, 
туку и за 10, 50, 100 или илјадници луѓе.  
Неспоредливо е. Некој што никогаш не 
обезбедил плата барем за двајца луѓе, 
верувајте не го знае чувството, но и 
одговорноста. И тој не може да зборува 
дали е тешко или лесно да се води 
бизнис. 
Јас во времето кога решив да почнам 
приватен бизнис имав позиција која 
беше многу барана на пазарот, бев 
инженер-комерцијалист, значи човек со 
технички познавања, а со искуство во 
продажба. Тоа и ден денес многу се бара 
на глобалниот пазар. Можев да работам 
и во Франција, САД и сл. Не отидов. И не 
се каам. Создадов нешто што ме прави 
горд, создадов компанија која храни 
преку 50 семејства, компанија која нуди 
современи технолошки решенија што го 
прават бизнисот и животот на секој човек 
полесен. Тоа ме прави среќен и исполнет 
човек. 

Не е битно дали сте 
мала или голема 
фирма, сите имаат 
потреба од заштита на 
информациите.   
На некоја мала фирма 
информацијата 
што засега бизнис 
вреден 5.000 евра 
може повеќе да & 
значи одошто за 
голема компанија 
информацијата што 
засега бизнис од  
500 илјади евра

Она што ја 
издвојува Кабтел 
од останатите 
компании во 
секторот е што 
има одлична, да 
бидам нескромен, 
па ќе кажам и 
најдобра, техничка 
поддршка во 
земјава. 


