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Вовед и општи информации 
 

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е запишана во Трговскиот регистар на Р. 

Македонија со ЕМБС 5989876, со седиште на ул. Скупи бр.3А, Скопје. 

Фондацијата како непрофитна организација ги обавува сите дејности утврдени 

со НКД (Службен весник на РМ бр. 52/2010), со главна дејност: 94.99 - дејности 

на други организации врз база на зачленување неспомнати на друго место. 

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е основана од Друштвото за производство, 

трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, со цел транспарентно 

фокусирање на хуманитарни активности преку собирање средства и нивно 

насочување кон одредени сегменти во опкружувањето кои се од интерес за 

пошироката јавност.  

Фондацијата е основана од Друштвото за производство, трговија и услуги 

ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје со основачки капитал од 11.845.415,00 денари. 
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Главни фактори и околности кои 
влијаат врз работењето на Фондацијата 
 

Една од целите на Фондацијата е финансирање на доктори специјалисти, 

државјани на Р. Македонија на субспецијализација во областа на 

Кардиохирургијата, кои субспецијализацијата ќе ја изучуваат надвор од Р. 

Македонија. Во текот на 2017 година, Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ 

продолжува интензивно да делува во остварување на програмските цели 

согласно програмата за работа.  

Во текот на 2017 година беа спроведени повеќе разновидни активности во 

областа на донирање на помошти, парични и материјални средства на физички 

и правни лица. Подружницата АРТ СКОПЈЕ - Скопје исто така, со цел 

реализација на програмските активности предвидени за 2017 година 

дејствуваше во областа на уметноста во Р. Македонија преку поддршка на 

млади уметници и организирање на уметнички изложби со цел афирмација на 

млади уметници и уметноста во целина во Р. Македонија. 

Раководството на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ работеше според стратешки 

зацртан план за активностите кои се реализираа во 2017 година. 

„Во текот на 

2017 година беа 

спроведени 

повеќе 

разновидни 

активности во 

областа на 

донирање на 

помошти, 

парични и 

материјални 

средства на 

физички и 

правни лица“ 
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Промени во опкружувањето во чиишто 
рамки делува Фондацијата 
 

Работата на Фондацијата е јавна. Јавноста на работењето се обезбедува со 

подготовка на редовни извештаи за нејзиното работење, со овозможување 

увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување на извештај 

за работата на органите и телата на Фондацијата, за начинот на користење на 

средствата на Фондацијата, за материјално-финансиското работење и друго.  

За информирање на потенцијалните корисници на средствата на 

Фондацијата и пошироката јавност, се користат електронските и 

печатени медиуми.  

Во текот на работењето Фондацијата процени дека во опкружувањето во кое 

таа дејствува, освен во сферите на делување од јавен карактер, увидена е и 

потребата за делување и во одредени области од приватен карактер. Со цел 

одговарање на побарувањата на овие потреби, Фондацијата уште во 2015 

година иницираше проекти, проширувајќи го дијапазонот на дејствување. 

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ во 2015 година ја основаше подружницата АРТ 

СКОПЈЕ, која има за цел развој и поддршка во уметноста и културата во Р. 

Македонија 

Воспоставувајќи одржлива културна сцена во земјата и промоција на истата 

надвор од нејзините граници, овие млади уметници имаат можност да ги 

презентираат своите дела во еден современ простор, изложбен павилјон 

овозможен од проектот АРТ СКОПЈЕ и Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ. 

Спроведените проекти на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ и нејзината 

подружница АРТ СКОПЈЕ се презентирани во рамките на овој извештај, 

на страните број 12-21. 
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Политика на донации за одржување  и 
поддршка на успешноста во 
работењето на Фондацијата 
 

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ своите цели и задачи стартно ги остварува од 

основачкиот влог. Може да стекнува предмети, парични средства и имотни 

права. Фондацијата средствата може да ги стекне и од прилози, донации, 

подароци, легат заверен пред нотар и друго. Може да остварува приходи и од 

добивката на трговските друштва што ќе ги основа со своите сопствени 

средства, заради остварување на своите цели и задачи утврдени со Статутот 

на Фондацијата. Може да добива средства и од буџетот, согласно Закон, врз 

база на сопствена програма за работа. 

Во 2017 година, Фондацијата водеше и понатаму води политика за 

зголемување на примените наменски донации од бизнис заедницата. 

Наменските донации се распределуваат согласно поднесените барања кои 

соодветно се разгледуваат од Управниот одбор и за кои се одлучува можноста 

за поддршка преку партиципација, покровителство или друг вид на помош. 

Фондацијата 
водеше и 

понатаму води 
политика за 

зголемување на 
примените 

наменски донации 
од бизнис 

заедницата
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Политика на дивиденди 
 

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ е невладина, непартиска и непрофитна 

организација од добротворен и хуманитарен карактер и дејност која се основа 

со цел остварување и заштита на образовни, социјални, научни и хуманитарни 

права и интереси во согласност со Уставот и Законите. Според тоа, 

Фондацијата не остварува профит или поделба на дивиденди.  

Фондација ИЛИЈА КАМЧЕВ ги употребува своите средства исклучиво за 

остварување на целите и задачите утврдени со Статутот.  

 

 

Фондацијата 
работи со цел 
остварување и 

заштита на 
образовни, 

социјални, научни 
и хуманитарни 

права и интереси 
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Извори на средства на Фондацијата 
 

За користење на располагање со средствата одлучува Управниот одбор на 

Фондацијата согласно со надлежностите утврдени со Статутот на Фондацијата 

ИЛИЈА КАМЧЕВ кој превзема мерки за сообразно користење на средствата и 

за спречување и отстранување на незаконитостите. Управниот одбор на 

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ донесува годишен финансиски план за 

приходите и расходите на Фондацијата. Финансискиот план ги содржи 

приходите на Фондацијата како и расходите за остварување на целите и 

задачите, материјални трошоци и други расходи сврзани со работата на 

Фондацијата. 

Фондацијата, покрај нејзиниот основач ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје, се 

финансира и преку други правни субјекти кои се дел од групацијата ОРКА 

ХОЛДИНГ и кои согласно нивните можности, партиципираат и донираат 

средства за нејзиното непречено функционирање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансискиот 
план ги содржи 
приходите на 
Фондацијата како 
и расходите за 
остварување на 
целите и 
задачите...
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Управување со ризик 
 

Согласно МСФИ, друштвата се изложени на следните ризици од работењето: 

 

 кредитен ризик 

 ризик на ликвидност 

 пазарни ризици 

 

КРЕДИТЕН РИЗИК 

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има друштво 

доколку купувачите не ги исполнат договорените финансиски обврски. 

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ не е изложена на кредитен ризик, бидејќи 

средствата што се донираат се исклучиво наменски средства во согласност со 

политиките и целите на Фондацијата за кои Фондацијата не бара поврат нити 

побарува од субјектите кои донираат. 

 

РИЗИК НА ЛИКВИДНОСТ 

Ликвидносен ризик е ризик со кој друштвото  не може да обезбеди доволно 

средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на 

нивното достасување, или потребните средства да ги обезбеди со многу 

повисоки трошоци.  

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ не е изложена на ликвидносен ризик, 

бидејќи ликвидноста во изминатата 2017 година ја одржуваше на ниво што 

овозможуваше непречено извршување на поставените цели. Средствата 

примени од донатори се донираа во согласност со воспоставениот план на 

Фондацијата. 

 

ПАЗАРНИ РИЗИЦИ 

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во 

каматните стапки, промена во цената на капиталот и девизните курсеви ќе 

влијаат на приходот на друштвото или на вредноста на поседуваните 

финансиски инструменти. 

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ не е изложена на пазарен ризик, бидејќи не 

поседува финансиски инструменти на кои имаат влијание промените во 
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пазарните услови, т.е. промените на каматните стапки, промена во цената на 

капиталот и девизните курсеви. 

 

 

ПОЛИТИКА НА ОДНОСОТ НА ДОЛГОРОЧНИОТ ДОЛГ СПРЕМА ОСНОВНА 

ГЛАВНИНА 

Фондацијата се финансира од средствата на донатори и не позајмува средства 

од други друштва за овозможување на своите активностите.  

Вишокот на средства од донатори кои не се искористени за активностите во 

тековната година се пренесуваат во наредната и се планираат за донациите 

во следните периоди. 
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 Иден развој на Фондацијата 
 

Фондацијата поддржува и е активно вклучена во реализација на проекти и 

иницијативи кои придонесуваат кон развојот на образованието, уметноста и 

културата, хуманитарната дејност, спортот, издаваштвото, зачувувањето на 

животната средина. 

Во текот на 2017 година, беа реализирани разни донации како и активности кон 

други сегменти кои се од интерес за целокупното општество. 

Согласно својата програма за работа за 2017 година, Фондацијата ИЛИЈА 

КАМЧЕВ и подружницата АРТ СКОПЈЕ ќе продолжат да делуваат пред сè во 

делот на образованието и промоција на уметноста и културата, како и 

останатите дејности кои се од значење за општеството. 
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Активности во сферата на 
истражувањето и развојот  
 

Раководството изработува финансиски план пред почетокот на секоја деловна 

година и ги планира средствата и нивното наменско трошење. 

Како непрофитабилна организација, Фондацијата спроведува и ќе продолжи со 

спроведување на истражувања  во областа на потребите на корисниците на 

средства и донации. Со таа цел ќе се фокусира на обезбедување средства од 

донатори за овозможување на увидените потреби. 
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Резиме на активностите реализирани 
во периодот јануари – декември 2017  
 

Културата на планирање и градење на иднината подразбира стил на 

деjствување во кој промените и иновациите во едно современо општество 

имаат клучна улога. Со цел одговарање на потребите на заедницата, во текот 

на 2017 година Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ дејствуваше во согласност со 

проектните активности на хуманитарни дела во доменот на образованието, 

културата и социјалната помош.  Во текот на годината своите средства 

Фондацијата ги распредели согласно критериумите за приоритет. 
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Реализирани проекти и други помошти 

 

TRIBUTE TO ARSEN DEDIC... 

ПИЈАНО КОНЦЕРТ НА ЏЕЗ-ПИЈАНИСТОТ АЉОША СИМЈАНОВСКИ 

ПОСВЕТЕН НА АРСЕН ДЕДИЌ, СО СКУЛПТУРИ ОД ВЛАДО КОСТОВ 

 

 

 



СТР. 13 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 2017 
   

 

 

 

 

 



СТР. 14 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА 2017 
   

 

„PLAY YOUR OWN GAME“ – ИЗЛОЖБА НА ЉУБИЦА МЕШКОВА 

СОЛАК 

 

Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ преку својата подружница АРТ СКОПЈЕ ја 

овозможи реализацијата на авторската изложба на уметницата Љубица 

Мешкова Солак во Центарот за современа уметност АРТ СКОПЈЕ. 

Поставката вклучува дваесетина неконвенционални уметнички дела и 

инсталации во чие креирање, современата уметница покрај платно, користела 

и други различни материјали како картон, сијалици, декоративен мебел... 

Љубица Мешкова Солак е автор во постојана акција по нешто ново, уникатно 

и несекојдневно, а овој пат нејзината творечка и креативна енергија ја 

презентираше во еден нов концепт. 
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Таа е препознатлива по нејзиниот изразен колорит и цртеж, силната 

експресивна енергија на моќни и одлучни потези и гестови. 

 

Повикувајќи се на насловите на досегашните циклуси, Солак сугерира 

слобода и енергија со компонирање и рекомпонирање на формата и на 

ликовните елементи, воведувајќи не во апстрактна димензија на концепт 

испреплетен со нашите судбини и со хаосот на човековото постоење. 

Изложбата беше отворена од 11 мај до 10 јули 2017. 
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ИЗЛОЖБА „ПЕТАР МАЗЕВ, 90 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕ“ 

 

Националната галерија на Македонија, потпомогната од страна на 

Министерството за култура на Република Македонија и Фондацијата 

ИЛИЈА КАМЧЕВ ја организира големата јубилејна изложба „Петар 

Мазев, 90 години од раѓање“. 

На 2 ноември 2017 година, во Даут пашин амам беше отворена изложба 

по повод 90 години од раѓањето на еден од најзначајните творци на 

македонската модерна уметност, Петар Мазев. Фондација ИЛИЈА 

КАМЧЕВ активно се вклучи и даде поддршка во подготовките на овој 

значаен настан за целокупната македонска уметност. Со тоа уште 

еднаш ја потврдуваме нашата заложба за безрезервна поддршка на 

македонската уметност. 
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Петар Мазев е еден од најистакнатите претставници на македонското 

современо сликарство. Неговиот опус опфаќа широк дијапазон на 

ликовен израз кој се движи од фигурација, преку енформел до 

карактеристичен ликовен ракопис кој ги обединува овие две ликовни 

експресии. Со оглед на неговото големо значење и силниот и 

препознатлив белег кој беше инспирација за многу нови генерации 

ликовни автори, а земајќи предвид дека и веќе подолг временски период 

не е присутен на македонската ликовна сцена, и покрај парцијалните 

претставувања на дел од неговото творештво во периодот од неговата 

смрт до денес, проектот како јубилејно одбележување на 90 години од 

неговото раѓање всушност вклучи еден своевиден пресек на неговото 

творештво, како потсетување на неговото исклучително значење за 

современата македонска ликовна уметност. 
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СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА   

Во текот на 2015 година, Фондацијата 

ИЛИЈА КАМЧЕВ објави конкурс за 

доделување на пет стипендии на 

македонски студенти - 

специјализанти по медицина, за кој 

решението и добитниците се објавија 

во јануари 2016 година.  

На кандидатите кои ги исполнија утврдените критериуми на конкурсот и го 

поминаа процесот на селекција им беше одобрена стипендија за 

специјализација во следните области: кардиологија, неврохирургија, 

анестезиологија со реанимација, гастроентерохепатологија и 

дерматовенерологија. 

На добитниците на стипендии, Фондацијата целосно им ги покрива трошоците 

за специјализација за една академска година, истовремено овозможувајќи им 

усовршување низ практична работа во Клиничката болница АЏИБАДЕМ 

СИСТИНА која продолжи да се спроведува и во текот на 2017 година. 

Стипендистите се водени низ посебен менторски систем кој подразбира 

постојана комуникација со врвен докторски тим, каде имаат предност да учат 

од најдобрите во областа. 
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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЦРКВАТА „СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ“ 

Со помош на Фондацијата ИЛИЈА КАМЧЕВ, по осум децении во храмот „Св. 

Јован Крстител“ во Скопје ќе биде насликан фрескоживопис, на површина од 

478 квадратни метри.  

Вредноста на донацијата за изработка на фрескоживописот е во висина од 4 

милиони денари. Во следната фаза, Фондацијата, како поддржувач на широк 

спектар општествени иницијативи, ќе го финансира и партерното уредување, 

како и надворешниот простор на црквата. 

Проектот започна со реализација во текот на 2016 година, и продолжи да се 

спроведува и во 2017 година. 
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ОСТАНАТИ ХУМАНИТАРНИ АКТИВНОСТИ - ДОНАЦИИ 

 партиципација со финансиски средства за лекување на 14 годишно 

девојче во Москва, Русија;  

 

 партиципација со финансиски средства за лекување на познат 

Македонски кошаркар во странство; 

 

 донација на садници за проектот на Општина Илинден под наслов „Со 

зеленило против загадувањето; 

 

 еднократна финансиска помош за самохрана мајка, социјален случај 

чие дете има пречки во менталниот развој. 
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Финансиски извештаи 
 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ФОНДАЦИЈА ИЛИЈА КАМЧЕВ 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДАЦИЈА ИЛИЈА 

КАМЧЕВ 
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Донатори во 2017 
 

Главен донатор на парични и материјални средства на Фондацијата ИЛИЈА 

КАМЧЕВ во 2017 година, во вкупна вредност од 3.825.220 денари, е 

компанијата ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје. 

 

 

 

 

 

Фондација ИЛИЈА КАМЧЕВ – Скопје  

Претседател 

Јордан Камчев 
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Контакт информации 
 

Лице за контакт: Катерина Зафировска 

Фондација Илија Камчев - Скопје 

ул. Скупи 3А, 1000 Скопје, Р. Македонија 

+389 2 3099 509 

+389 2 3099 699 

fondacija@ilijakamchev.org 

www.ilijakamchev.org 

 

 


