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се претворија во мајсторска реалност. Станавме 
Пиварница - пример во регионот, со најмодерна 
опрема, со одлични производи. Добивме 
признание дека сме меѓу најмодерните пиварници 
во светот. Тоа е наш заеднички успех. Тоа е 
успех на тимот на оваа Пиварница, кој деноноќно 
работи, креира, создава. Кога станувате 
шампиони, секој играч во тимот е шампион. Сите 
ние сме победници, сите ние имаме причина за 
гордеење, затоа што сме дел од една успешна 
приказна – Прилепска пиварница. Сигурна сум 
дека имало тешки моменти, но и вие, како и сите 
ние забораваме на нив кога ќе ја постигнеме 
целта, кога сме први, кога сме најдобри. Имаме 
многу причини за радување, имаме многу работи 
за кажување, но имаме и многу зошто да кажеме 
дека  затоа сме тимот од соништата на Прилепска 
пиварница. Успех е да го добиете она што го 
посакувате, но среќа е да го посакувате тоа 
што ќе го добиете. Ние посакувавме да бидеме 
најдобри. 
Ќе се согласите дека секој наш производ е 
приказна за себе. Можеби за мене токму Златен 
Даб е мојата приказна, но пак со иста жар се 
радувам на мајсторијата на новото Мајсторско 
пиво и „процветувањето“  на Блум. Кога се креира 
еден производ во него е нашата душа, нашите 
желби, нашата визија. Покажавме дека токму тие 
нешта во комбинација даваат одлични производи. 
Покажавме дека знаеме, дека умееме и дека сме 
мајстори за пиво и безалкохолни пијалаци во 
Македонија.

Г-ѓа Панде Самарџиоска,
заменик генерален директор
на Прилепска пиварница

www.prilepskapivarnica.com.mk
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Секој почеток е мајсторство затоа што некој се 
решил да започне нешто ново, да се обиде да 
направи некоја промена. Секој преземен потег е 
мајсторство, само затоа што некој се решил да 
направи потег кога другите најмалку очекуваат. 
Секој успех е мајсторство, затоа што некој успеал 
да ја постигне целта во услови кога можностите 
за тоа биле минимални. Згора на се, мајсторство 
е да знаеш кога да продолжиш да ја развиваш 
својата приказна и на кој начин ќе ја развиваш. 
Така и ние започнавме, влечевме потези и 
успеавме да станеме мајстори во производство на 
најдоброто пиво во Македонија, до креирање на 
вистински производи за нашите потрошувачи. 
Ништо не е тешко кога знаеш дека со голем труд, 
вложувања и позитивна енергија и невозможното 
станува возможно.  Велат дека клучот на успехот 
се токму соништата, а самиот успех доаѓа кога 
ќе ги постигнете вашите соништа. Ние најдобро 
го знаеме тоа, бидејќи нашите златни соништа 

Златни соништа
за мајсторска реалност
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МАЈСТОРСКО ПИВО

ДОГОВОР ЗА ДИСТРИБУЦИЈА СО СТОБИ

ДОНАЦИЈА НА ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
ВО ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА ЕДНА
ОД 100 НАЈГОЛЕМИ ВО МАКЕДОНИЈА

СРЕЌЕН 8ми МАРТ НА СИТЕ НОВИНАРКИ

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДВЕ ИДЕИ ОД 
КАМПАЊАТА ПОЗЛАТИ ГО ЖИВОТОТ

КАМПАЊА ЗЛАТЕН ДАБ

ИНТЕРВЈУ СО ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ

ИНТЕРВЈУ НА Г-ДИН САШКО 
САМАРЏИОСКИ ВО КАПИТАЛ

ИНТЕРВЈУ СО БОРЧЕ МИЛОШEСКИ

НОВА ИНВЕСТИЦИЈА НА
ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА ЗА ФИЛТРАЦИЈА
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новости новости
   Прилепска пиварница една од
100 најголеми во Македонија

   Нова инвестиција на
Прилепска пиварница за филтрација

www.prilepskapivarnica.com.mk

Скок на листата и први по раст. Тоа се резултатите кои ја сместија Прилепска пиварница меѓу 
100-те најдобри компании во Македонија. Пиварницата е единствената компанија за производство 
на пијалаци од листата Топ 100 најголеми според Капитал, која бележи раст на приходите од 
продажба од 6.6%. Со вкупни приходи од 18,6 милиони евра и профит од 1.57 милиони евра, 
Прилепска пиварница се наоѓа на 51-то место на листата Топ 100 најголеми компании.
И покрај кризната година и постојаниот раст на цените, Прилепска пиварница успеа да оствари 
позитивни резултати. Успехот е поголем и поради постоечкиот тренд во последните неколку 
години на континуиран пад на потрошувачката на пиво во Македонија како последица на законот 
за забрана на продажба на алкохол после 19 часот и намалениот стандард. 2010 беше една од 
најтешките години за компаниите кои произведуваат пијалаци, поради поскапување на речиси 
сите суровини за производство на пиво. Пивскиот слад е поскапен дури 50%. Ова уште еднаш 
покажува колку е успешна Прилепска пиварница и е дополнителен поттик за понатамошни успеси.  
Од Прилепска пиварница се надеваат дека крајот на 2011 година ќе донесе позитивни промени и 
пораст на производството и потрошувачката.

Пиво со чист горчлив вкус е добивката од новата 
инвестиција за безкиселгурна филтрација на Прилепска 
пиварница. Со новата инвестицијата Пиварницата стана 
една од трите во Европа и единствена во регионот што 
ја поседува оваа опрема, со која се заштитува животната 
средина – по филтрацијата нема отпад. Се поставуваат 
мембрански филтри каде се преработуваат фините 
честички на квасец и протеинскиот талог. Новиот начин на 
филтрација дозволува и постојана стабилизација на пиво 
за намалување на состојките кои влијаат на горчината на 
пивото со што се добива чиста горчина. 
Опремата е набавена од светски познатите производители 
GEA Westfalia и Pall од Германија. 
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Меѓу 100-те најголеми и најдобри во Македонија

Прилепска пиварница - една од трите во Eвропа со најсовремена опрема 

   Мајсторско пиво посветено на сите 
мајстори на својот живот

www.prilepskapivarnica.com.mk

Мајсторско пиво – нов производ за нови победи на Прилепска 
пиварница. Одговорот на прашањето зошто новото пиво на 
Прилепска пиварница го носи името Мајсторско пиво е многу 
едноставен -  од мајсторите за производство на пиво овој 
производ е посветен на сите оние кои се мајстори на својот 
живот. 

Станува збор за квалитетно светло пиво, со пријатна горчина и 
чист вкус. Мајсторско пиво е произведено од 8% пивски слад со 
содржина од 3,5 % волуменски алкохол. Се полни во стаклена 
амбалажа од 0,5 l и пластична PET амбалажа од 1,5 l.

На македонскиот пазар повеќе не му недостасува пиво од 
сегментот светло пиво со достапна цена за сите потрошувачи.
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Како да се биде прв, како 
да се освои пазарот, како 
да се добие довербата 
на потрошувачите? Овие 
прашања одговор сепак 
имаат во успешната 
приказна на Прилепска 
пиварница. Таа приказна 
ќе продолжи да се развива 
заедно со винаријата 
Стоби. Со потпишаниот 
договор за соработка 
започнува да се развива 
сосемa друг начин на 
пласман и комуникација 
со потрошувачите. 
Децениската традиција 
на Пиварницата со 
иновативниот дух на Стоби 
повеќе од сигурно се 
одличен спој на историјата 
и сегашноста, со светла 
визија за иднината. Па 
затоа и оваа соработка 
е одличен микс на 
довербата и квалитетот, 
традицијата и иновацијата, 
минатото и сегашноста. 
Задоволството од сево ова 
е сепак на потрошувачите. 

Прилепска 
пиварница и 
винарија Стоби 
- Соработка 
еднаква на успех
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   Рози за 8-ми март
од Прилепска пиварница 

   Светскиот ден на детето и 
Прилепскa пиварница

www.prilepskapivarnica.com.mk
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   Реализирани две идеи
од кампањата „Позлати го животот“ 

www.prilepskapivarnica.com.mk

Од замисла до реализација. Две идеи од  кампањата „Позлати го животот“ која ја 
организираше Прилепска пиварница постигнаа ефект во јавноста. 
Второнаградената идеjа од кампањата на Прилепска пиварница под мотото „Позлати 
го животот со добра мисла добар збор, добро дело“ беше од областа на екологијата, 
а ја реализираше НВО „Наге Ваза“. Волонтерите од Наге Ваза на детската улица 
пред фонтаната Тоше Проески во населбата Ново Лисиче на 19.3 2011 година со 
еко патрола, го ширеа мотото за здрава природа, и со тоа успеаа да ја подигнат 
еко- свеста кај граѓаните. Со добар збор на  посетителите им се посочуваше да 
направат добри дела за екологијата, им се укажа за последиците од газењето на 
тревата, кршењето на гранките од дрвата, фрлањето ѓубре, паркирањето автомобили 
на зелени површини но и за придобивките од зачувуање на здрава и чиста животна 
средина. Во тоа лежи нашата иднина. 
Третонаградената идеjа од кампањата беше од областа образованието. Под мотото 
„Нашиот јазик - наше богатство“ кампањата беше реализирана во Градскиот парк од 
страна на НВО Пулс. Идејата  беше остварена заедно со учениците од СУГС Гимназија 
„Јосип Броз Тито“, ОУ „Ацо Шопов“ и ОУ „Климент Охридски”  кои на интересен начин 
преку презентации го ширеа мотото за правилно користење и употреба на сопствениот 
јазик. На интерактивен начин, преку јазични квизови и  игри беа  доделени награди, 
како и признанија за сите учесници во работилницата. Програмата беше збогатена со 
музички настап на Стефан Штеријов кој ги забавуваше присутните во Градскиот парк. 
Прво наградената идеjа од кампањата „Позлати го животот со добра мисла“ во 
организација на Прилепска пиварница ќе биде реализирана во месеците кои доаѓаат. 
Во кампањата „Позлати го животот“ која траеше шест месеци, имаше одличен одзив 
кај граѓаните и на наша адреса пристигнаа  дури 62 идеи во 5 различни категории: 
здравје, екологија, култура, образование и спорт.

Роза со честитка. Подарок  изненадување од Прилепска пиварница за секоја 
новинарка. Оние кои го оформуваат јавното мислење, нашите пријатели во медиумите, 
без изненадени од подарокот што не го очекуваа. Насмевки на лицата и благодарност 
за неочекуваниот подарок беа само дел од реакциите на новинарките. 

Интересен податок е дека Еленор Рузвелт, една од највлијателните жени на 20 век,  
уште во 40-те години ја увидела потребата од инволвирањето на жената во оваа 
„машка професија“. Па таа дури забранила машки новинари да присуствуваат на 
нејзините прес конфренции, и со тоа принудувајќи ги уредниците да вработат женски 
новинарки. Визионер и неуморлив борец за правата на жените која и денес служи како 
инспирација за илјадници жени ширум светот.

Да се биде хуман кога најмалку се очекува е навистина 
умешност. Тоа се случи на Меѓународниот ден на детето. 
Прилепска пиварница донираше производи Блум во Заводот 
за рехабилитација на деца со оштетен слух и говор Кочо 
Рацин  во Битола.
 
Убаво е кога за момент можете да видите задоволство и 

насмевки кај децата преку подарување на своите производи, 
како мал хуман гест по повод Меѓународниот ден на 
детето. Токму денеска, на Меѓународниот ден на детето, 
се одлучивме да донираме наши производи во Заводот за 
рехабилитација Кочо Рацин во Битола. Децата се највредното 
нешто, и нивната среќа може да ја почувствуваме преку 
дарување на мали изненадувања кои за нив би значеле многу.
Прилепска пиварница и понатаму продолжува  да помага 
на сите оние на кои  грижата им е најпотребна” – изјави 
претставник на Прилепска пиварница, Дања Димовска 
Микаровска.
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      Успеа да ги споиш виното и љубовта во  
      твојот концерт на 14 февруари. Дали би 
направил и Ден на пивото за твоите фанови 
кои се љубители на пивото?

3

Тоа е одлична идеја. Јас, како голем љубител на 
пивото, сум прав човек за тоа.

      На каде водат твоите планови за одмор и  
      со кого? Те очекува работен одмор ова 
лето или плановите можат да почекаат неколку 
месеци за полнење на батериите?

4

Работам преку целата година и уживам во тоа. На 
тој начин јас ги полнам батериите.

      Како ќе ја гасиш жедта во топлите денови   
      кои ни претстојат?5
Познато е дека сум љубител на пивото и тоа не го 
кријам.

      Доволни ли ти се 24 часа за да  
      постигнеш се да направиш во текот на 
денот ? Да изгледаш филм, да се видиш со 
пријателите....

8

Јас не знам колку ми трае денот. Некогаш 
легнувам во 6 наутро, некогаш сум по цели денови 
во студио. Најважно ми е да имам обврски. 

себе! Посакај уште! Биди Свој! Уживај до крај! 
Биди тоа што си! Во твои раце! . Охрабруваме 
секој од нас да го следи внатрешниот глас, 
внатрешниот порив и мотивација,  бидејќи 
само на тој начин секоја индивидуа ќе го 
открие вистинскиот пат до успехот и личното 
задоволство. Прилепска пиварница отсекогаш 
била поддржувач на  силни индивидуалци, 
кои со своите дела позитивно влијаеле  врз 
светот, па така се најде во друштвото на 
музичките гении како Џо Кокер, Jamiroquai, 
Paul Van Dyk или културни манифестации како 
театарските игри „Војдан Чернодрински“. Ве 
очекуваме заедно да ги испееме најголемите 
хитови Unchain my heart, Cosmic girl, For an 
angel. И за крај, тука е и наградната игра 
10.000 евра во твои раце! Нова наградна игра 
со нови награди. Проверка под капачето  на 
пивопијците ќе им донесе маички, столчиња 
за на плажа  и се разбира главна награда од 
10.000 евра за најсреќниот. Наградната игра 
ќе трае од 20 Јуни до 26 Август 2011 година. 
Летото официјално може да започне.
А исто така и времето за Златен Даб.

     Веќе подолго време, поточно од учеството        
     на Елена Ристеска не можеме да се 
пласираме во финалето на Евровизија. 
Генерално е прифатено мислењето дека преку 
цела година текстописците и аранжерите 
создаваат одлични песни, а кога ќе дојде 
Евровизија ништо. Што е причината?

Одлично прашање. Како да немаме трпение 
добрата песна да ја сочуваме за соодветна                  
прилика. Брзаме што побргу да ја пласираме кај 
публиката.

Би сакал повторно да ја претставувам Македонија 
на Евросонг. Искуството што го акумулирав би 
требало да донесе добар пласман.

      Со  шарм и одличен настап ги освои   
      присутните во Дизелдорф. Но тоа не беше 
доволно за влез во финалето. Кои се лекциите 
кои ги научи од ова искуство во Дизелдорф? 
И дали по втор пат би се натпреварувал да не 
претставуваш на Евровизија?

1

2

Фестивалот Сунчане Скале во јули, албум за 
српскиот пазар во октомври, голем концерт 
во 2012. Се работам по однапред испланиран 
концепт.

      Кои се твоите понатамошни планови,   
      наскоро да очекуваме нов албум  или уште 
е прерано да се планира?
9

Нови предизвици со Златен Даб!

www.prilepskapivarnica.com.mk

      Време е за Даб!
      Време е за нови предизвици, нов 
енергичен поглед кон светот, кој ќе помогне 
да се пронајде индивидуалната сила во 
секој од нас. Секој кој хедонистички знае 
да ужива во доброто пиво, и при тоа да се 
чувствува посебно. Новата кампања која ја 
промовиравме, со себе донесе нов енергичен 
и искрен пристап до верните потрошувачи, 
кој само го прошири хоризонтот на нови 
хедонисти во препознатливиот вкус. Златен 
Даб ја истакнува посебноста на секоја 
индивидуа и советува да се слуша срцето, а не 
разумот. 
Златен Даб руши клишеа и предрасуди, 
поставува нови стандарди и правила. Па така 
Златен Даб е повеќе од пиво. Златен Даб 
прерасна во стил на живот. Модерен и урбан 
кој му пркоси на времето. 
Новиот слоган на кампањата „Време е за 
Даб“ успешно ги сублимира сите нешта во 
кои силно веруваме. Промените, новитетите, 
акцијата кон подобро. Слоганот повикува 
на акција и се стреми кон промени во секој 
аспект од животот. Ние сме тие кои ги 
создаваме промените, кои ги превземаме 
работите во сопствени раце, па Златен Даб 
силно ја охрабрува иницијативата. Верувај во 
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СЕКОГАШ РАСПОЛОЖЕН
ЗА ПИВО ФЕСТ
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     ИНТЕРВЈУ СО ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ
     – годинешниот евровизиски претставник на Македонија

      Поп- рок музиката е застапена во твојот  
      репертоар, но каква музика сакаш да 
слушаш приватно? Кој вид на музика те 
релаксира?

7

Ако верувате слушам секаков вид на музика. 
Кога сум во друштво знам да запеам и некоја 
стара македонска песна, онака за душа. 

      Колку често пиеш пиво и која е твојата   
      омилена марка пиво?6
Туборг кога сум во кафулиња и дискотеки, а во 
ресторани со јадење задолжително Златен Даб.

      Може ли да те очекуваме некогаш на  
      Пиво Фест?10

Не некогаш, туку секогаш ќе ми биде чест и 
задоволство.

КАМПАЊА ЗЛАТЕН ДАБ Прилепска
пиварница
Пиварски

весник бр.2

Прилепска
пиварница
Пиварски

весник бр.2



37 години дел од еден тим, многу приказни за раскажување, многу нешта за потсетување. Така накусо 
може да се опише работното искуство на Борче Милошески , директор на производство во Прилепска 
пиварница. Неговите приказни не се доволни за да се објават во едно интервју, но неговата желба за  
пивото е толку голема што може да се опише со еден збор – страст. 
„Оваа работа заробува, привлекува на чуден начин. Потоа ви е чудно кога ја нема, не ви е ист денот кога 
немате толку работа, бидејќи навикнати сте да бидете ангажирани речиси цел ден. Кога е жива материја 
во прашање, нема место за чекање, минутите се важни, а тоа ја прави оваа работа убава,, почнува да ја 
раскажува својата приказна Милошески. 
Цел свој работен век го поминал токму како дел на Прилепската пиварница, каде го помни првиот 
работен ден. „Млад, збунет, не знаев каде доаѓам. Буквално од клупа дојдов, тогаш немавме пракса и се 
ми беше ново, страшно. Но, како што изминуваше времето стравот се намали, а самодовербата растеше. 
Многу брзо бев прифатен во средината, а тоа беше голем плус за мене за побрз развој“, додава Борче. 
Почетоците колку што биле на некој начин лесни, текот на работите го научил на основната работа 
во пиварството – тоа е пренесеното знаење, техника што не се учи преку ноќ, за која се раскажува, за 
која се објаснува. Раскажувајќи го својот концепт за пивото, Милошески раскажува дека пиварството 
е многу стар занает, повеќе од 3 илјади години. „Тоа значи дека пиварството е уметност на живеење, 
уметност што се пренесува со векови, како ќе ја пренесете, зависи од тоа каков производ креирате. Ова 
е професија каде брзо се менуваат работите, јас барем во овие 37 години видов како сите мои соништа 
се претворија во јаве.“, вели Борче.
„Пиварницата се развиваше како што се развива секој од нас, фаза по фаза, Прилепското пиво порасна 
во Црно пиво, а тоа пак во Крали Марко. Новата технологија го роди Златниот даб, а сега за сите 
мајстори на својот живот се креираше Мајсторско пиво. Секојдневниот процес за производство на пиво 
и пијалаци е скап процес и мала грешка може да не чини многу. Ние сме сите тука свесни дека нашата 
работа е повеќе од одговорна работа и поради тоа сме некако „заведени од неа“, додава поранешниот 
директор на производството.
Дали има Милошески омилен производ? „Тоа е како да ја прашате мајката кое дете повеќе сака. 
Невозможно е на вакво прашање да дадам одговор. Сите производи на Прилепска пиварница се мои 
деца и ги сакам подеднакво. Мојот внук на пример пак не може без Блум, едноставно го обожува. Јас 
пак не можам без вкусот на пивото. Секоја генерација се поврзува со одреден тип производ, но живееме 
со приказната на Пиварницата, дома, на работа, насекаде. Тоа е нашата вистина. Дури и моите внуци 
покажуваат интерес за мојата работа. Сакаат да експериментираат. Повеќе од сигурен сум дека во нив 
се крие мојот наследник“, додава Борче.

ЗАНИМЛИВОСТИ
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Борче Милошески
Работата во пиварницата
има невидена страст

Интервју во Капитал на Г-дин Сашко Самарџиоски




