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Во Тетово, во организирана полициска акција беше разбиена криминална банда на 
чело со Лирим Јакупи познат под прекарот Нацист, државјанин на Србија и Црна Гора. Во 
вооружената пресметка беше убиен еден од припадниците на криминалната банда, а 
двајца се лишени од слобода. Само лидерот на оваа група, Лирим Јакупи - Нацист, иако со 
тешки повреди успеал да й  побегне на полицијата и да пребегне во Косово. При оваа 
акција, исто така, беше повреден и еден од припадниците на полицијата.

КРВАВА ПРЕСТРЕЛКА ВО ТЕТОВО 

Министерството за животна средина и просторно планирање најави дека ќе донесе 
уредба за забрана на производство, увоз, промет и употреба на фосфатни детергенти, 
бидејќи нивното користење може да предизвика  несогледливи последици и изумирање 
на ретките растителни животински видови во Охридското Езеро. По предупредувањето 
на експертите, во Охрид се поведе масовна јавна кампања за забрана на фосфатните 
детергенти, која ја води компанијата Фармахерм.

СТОП ЗА ФОСФАТНИТЕ ДЕТЕРГЕНТИ

  
Изминатава година ИК Банка ја забележа како најуспешна досега. Активата на Банката е 

зголемена за 36 отсто или за повеќе од една третина, а очекуваната добивка, пак, по ода но-
чувањето ќе биде повисока за 61 отсто во однос на 2003 година. Перформансите на Банката, 
изразени преку квалитетот на кредитното портфолио, големата динамика на реализација на 
кредити и порастот на депозитната база во 2004 година, резултирале со потпишување нови 
кредитни аранжмани со странските партнери.

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ИК БАНКА

WELCOME TO MACEDONIA MR. PRSIDENT

Компанијата "Макстил" 2004 година ја заврши со рекордно производство од 310.000 
тони контилен слаб. Тоа е девет отсто над производството остварено во 2003 година и 
шест отсто или 320.000 тони дебели лимови. Капацитетот на погоните во "Макстил" е 
зголемен за повеќе од шест пати, при што асортиманот и квалитетот на гама производите 
се сер ти фицирани во европски и во светски рамки.

РЕКОРДНО ПРОИЗВОДСТВО НА "МАКСТИЛ"

Во САД има повеќе гратчиња, улици и цркви кои го носат името Македонија и создадени се, 
пред сè, од Американци или новодојденци на американскиот континент, кои по слава на Ма-
кедонија од Библијата и од славата на Александар Македонски им ставале такви имиња на овие 
места. 

Еден од тие градови е The City of Macedonia кој во 2005 година слави 100 години од пос то-
ењето, а по тој повод господинот Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски упати честитка до градоначалникот 
на градот, господинот Don Kuchta. За време на претседателската кампања на Џорџ Буш пред 
влезот во гратчето стоел натпис: Welcome to Macedonia Mr. President. 


