
Пазар 
Производството на храна во секоја земја е од 
стратешки интерес. Во Македонија земјоделско - 
прехранбениот сектор е еден од клучните фактори 
на македонската економија, или трет значен сектор 
по индустријата и услугите. Пазарот на 
прехранбената индустрија се покажа како доста 
конкурентен низ годините и само квалитетот 
понуден од страна на најдобрите остана на врвот. 
Групацијата „Жито Вардар“ А.Д е холдинг 
компанија организирана во 12 фирми. Компанијата 
е застапена на пазарот под брендот „Жи-Ва“ и е 
водечки производител на храна во Македонија, 
особено во делот на свежо свинско месо кој е 
носечки столб на бизнисот, но и во 
производството на јајца и мелничко - пекарски 
производи. Компанијата се развива во три бизнис 
сегменти:

- Свежо свинско месо и сувомеснати производи;
- Конзумни јајца, еднодневни пилиња и јарки;
- Леб, бели печива, слатки, брашно и добиточна 

храна.
Успехот на Групацијата „Жито Вардар“ се 

заснова на стопроцентното домашно 
производство и сопствените капацитети кои го 
гарантираат квалитетот на широката палета на 
производи. „Жи-Ва“ освен на македонскиот 
застапена е и на странскиот пазар во соседните 
земји - Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и 
Босна и Херцеговина каде се покажа како 
сериозен конкурент на тамошните домашни 
произведувачи. 

Достигнувања
„Жито Вардар“ А.Д е компанија со долгогодишна 
традиција и претставува единствена домашна 
Групација во прехранбената индустрија која има 
долгогодишна традиција од 1927 година.  Имено 
компанијата низ годините со напорна работа и 
труд успеа да изгради бренд кој е синоним за 
традиција и квалитет. Стратешката цел на 
групацијата е производна стручност на највисоко 
ниво и насоченост кон квалитетно работење и 
раководење со ресурсите, а доказот за тоа е и 
воведувањето на HACCP системот, кој гарантира 
највисоки производствени хигиенски услови и нови 
високи деловни достигнувања. Врвни резултати во 
работењето можат да бидат реализирани 
единствено ако се базирани врз знаење, висока 
технологија, напорна работа, квалификуван кадар и 
одлична организација. Главната цел на компанијата 
е секогаш да се исполнат очекувањата на 
потрошувачи преку беспрекорен и постојан 
квалитет на производи. Производите на „Жи-Ва“ 
се наменети за задоволување на потребите и 
желбите дури и на најпребирливите консументи, а 
кога станува збор за односот кон крајниот 
потрошувач, едноставно нема компромиси - 
довербата секогаш се темели на два основни 
принципи: искреност и ефикасност.
 
Историјат
Почетокот на “Жито Вардар“ АД e поврзан со 
1927 година, кога е изградена мелницата која во 
тоа време произведувала по 12 тони брашно на 

ден. Во 1948 година мелницата се спојува со 
маалските фабрики, т.н. "Житен Фонд делегација 
Велес". Подоцна, во 1963 година кон „Жито 
Вардар“ е фузирана и фабриката за сточна храна 
во Градско. Во 1991 година „Жито Вардар“ е 
трансформиран во Акционерско Друштво, додека 
во 1995 година фирмата успешно го пребродува 
тешкиот процес на приватизација и кон „Жито 
Вардар“ се припојуваат неколку свињарски и 
живинарски фарми како и ветеринарна станица, а 
во 2001 година „Жито Вардар“ го заокружува 
процесот на производство на месо и сувомеснати 
производи со купувањето на кланицата „Жи-Ва“ 
кланица со ладилник.

Производ
Кој пробал, знае! - е слоганот по кој е 
препознатлив брендот „Жи-Ва“ кој опфаќа 
асортиман од производи од свежо свинско месо и 
сувомеснати производи, конзумни јајца, еднодневни 
пилиња и јарки, леб, бели печива, слатки, брашно и 
добиточна храна. 

Производство на свежо свинско месо и 
сувомеснати производи:

Годишното производство во четирите фарми 
на Групација „Жито Вардар“ Велес изнесува преку 
60 илјади товеници. Производството на свинско 
месо покрива над 50% од потребите за свежо 
месо на пазарот во Република Македонија. 
Сувомеснатата програма се состои од различни 
видови на трајни и полутрајни програми. Трајните 
производи се особено познати на пазарот за кои 
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

„Жи-Ва“

„Жи-Ва“ е единствен производител во 
Македонија што произведува сувомеснати 
производи од домашно свежо месо. 

На 27.11.2008 година во фармите на „Жи-Ва“ 
Јајце на Групацијата „Жито Вардар“ во с. Црвени 
Брегови е произведено милијардитото јајце.

На 25.04.2011 година во Скопје, за прв пат 
Групација „Жито Вардар“ организираше 
натпревар во кршење на Велигденски јајца. 
Настанот беше во духот на најголемиот 
христијански празник Велигден и претставуваше 
натпревар помеѓу граѓаните на Република 
Македонија во кршење на Велигденски јајца. 
Натпреварот „Велигденска борба за полна 
торба“, кој во иднина се планира да прерасне во 
традиција, има единствена цел да ги забавува 
граѓаните на Македонија, со цел симболично да 
се одбележи првиот ден од најголемиот празник 
Велигден.

„Жи-Ва“ е единствен производител во 
Македонија што произведува димено прасечко 
во мрежа од свежо прасе од сопствено 
производство.

„Жи-Ва“ Јајца е најголем извозник на јајца од 
Македонија и најголем производител за јарки во 
земјата и регионот.

„Жи-Ва“ Јајца е единствен во Македонија и 
најголем производител од земјите членки на 
ЦЕФТА на еднодневни женски пилиња за јајца 
(бели и кафени), бројлерски пилиња и бројлерски 
пилиња за органско производство, со вкупен 
број од 4.500.000 пилиња. 

„Жи-Ва“ Јајца се единствени во регионот каде 
што се контролира производството од 
родителски парови, еднодневни пилиња и 
одгледување на подмладок до експлоатација. 

дури и конкуренцијата оддава 
признание дека се најдобри.

Производство на конзумни јајца, 
еднодневни пилиња и јарки: 

„Жи-Ва“ јајцата имаат повеќе од  20% од 
пазарниот удел на конзумни јајца во Република 
Македонија, со што заслужено ја добиваат 
титулата за најголем производител на конзумни 
јајца во државата. Дел од производството е 
наменет за пазарите на соседните земји како 
Србија, Косово, Албанија, Црна Гора, каде што 
веќе има развиено соработка со одредени 
трговски компании. Друштвото за живинарство 
„Жи-Ва“ Јајце ДООЕЛ Велес, кое работи во склоп 
на Групацијата има извознички број за извоз на 
конзумни јајца и еднодневни пилиња надвор од 
Република Македонија.

Производство на леб, бели печива, слатки, 
брашно и добиточна храна:

Млинот на „Жито Вардар“ АД Велес е еден 
од најголемите млинови во Република Македонија 
со капацитет од 150 тони на 24 часа. Моментално 
се произведуваат најразлични видови брашно со 
посебен акцент на разните видови на наменски 
брашна, кои се произведуваат благодарение на 
технологијата, што претставува конкурентна 
предност на овој млин. Со цел постојано да се 
подобрува квалитетот на брашното, млинот 
постојано се обновува и усовршува со најнова и 
најмодерна технологија. Во состав на млинот се 
наоѓа и лабораторија која располага со 
најсовремена апаратура.  Пекарницата на „Жито 
Вардар“ АД Велес, која претставува прва 
пекарница со имплементиран и сертифициран  
HACCP стандард во Република Македонија, 
произведува леб и бели печива и поседува над 
80% од пазарниот удел во општината. Освен леб 
и бели печива произведува и различни видови 
торти, колачи и слатки.  Фабриката за добиточна 

храна која функционира во склоп на 
Групацијата произведува околу 
40,000 тони годишно добиточна 
храна а капацитетот и е 350 тона за 
24 часа. Најголем дел од 
производството на добиточна храна 
се користи за потребите на 
Групацијата за сопствените 4 
свињарски фарми и 3 живинарски 
фарми, но исто така се користи и за 
производство на добиточна храна 
која е наменета за екстерни 
купувачи - добиточна храна за крави, 
риби, кози, овци, говеда и слично.

Неодамнешен развој
Групацијата „Жито Вардар“ 
постојано инвестира во својот 
бизнис, со цел проширување и 
модернизација на производството и 

задоволување на потребите на 
своите потрошувачи во секој поглед. Во 2011 
година „Жи-Ва“ инвестираше во реконструкција 
на свињарските и живинарските фарми, како и во 
воведувањето на најновите технолошки 
достигнувања во кланиците во градот Штип. 
Компанијата по сите потребни анализи и 
истражувања за пазарот на Балканот, во 2011 
година донесе одлука за извоз на дел од своите 
производи во уште една земја од Балканот - 
Босна и Херцеговина, каде до сега продажбата се 
одвива доста успешно. 
 
Промоција
„Жито Вардар“ е компанија која посветува 
особено внимание во комуникација со своите 
потрошувачи, па затоа маркетингот во 
Групацијата го вреднуваат како еден од 
најважните сегменти во градењето на успешен 
бизнис. „Жи-Ва“ како бренд се изгради преку 
многубројните медиумски кампањи, преку кои на 
впечатлив и единствен начин се претстави пред 
јавноста и беше прифатен со позитивна реакција 
од страна на потрошувачите. Маркетинг 
стратегијата на „Жи-Ва“ која до сега се покажа 
како доста успешна низ годините, се фокусира на 
уникатност и се заснова на високобуџетни и 
квалитетни ТВ/РА спотови, принт и билборд 
кампањи, БТЛ промоции, наградни игри како и ПР 
активности, преку кои компанијата секогаш 
навремено ја информира јавноста за своите 
новитети.

Вредност на трговската марка
 “Ако сакаш нешто да биде направено како што 
треба, направи го сам”, тоа е најчесто клучот за 

вистински успех. За ова најдобро сведочи 
искуството на најголемата компанија во 
прехранбената индустрија во Македонија – 
„Жито Вардар“ - Велес. Успехот на компанијата 
се должи на стопроцентното домашно 
производство кое секогаш со сигурност и 
обезбедува квалитет. 

Уште од самиот почеток Групацијата ги 
развива своите дејности за тие меѓусебно да се 
дополнуваат и денес формираат целосен 
производ, од нива до трпеза. Целокупниот процес 
на производство на свежо месо и сувомесни 
производи се одвива кај нив, од производството 
на сточна храна, па до крајниот производ.

www.zitovardar.com.mk
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