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 Две компании од Македонија, "Неоком" и "Пексим", учествуваа на Меѓународниот саем за ин фор-

матичка технологија и телекомуникации (CeBIT), што од 10 до 16 март се одржа во германскиот град 
Хановер. Со новитети од оваа област на Саемот учествуваа вкупно 6.270 компании од 60 земји од 
цел свет, претставени во 27 хали. Саемот во Хановер е најголемиот глобален настан во ин фор-
матичката и во комуникациската сфера.

"НЕОКОМ" И "ПЕКСИМ" ВО ХАНОВЕР

ИЗГРАДБА НА НАФТОВОДОТ БУРГАС - АЛЕКСАНДРОПОЛИС
Според Интернет страницата на грчкиот "Ин Њуз", на состанокот одржан во Москва, тристраната 

меѓувладина комисија на Грција, Бугарија и Русија го одредила 15 април како краен рок за пот пи-
шување на политичкиот Меморандум за изградба на нафтоводот Бургас - Александрополис. Оваа 
информација се темели на изјавата на грчкиот заменик-министер за развој, Јоргос Салангудис, кој ја 
предводел грчката делегација на средбата во Москва. Нафтоводот Бургас - Александрополис е 
главен конкурент на проектот АМБО за изградба на нафтоводот Бургас - Валона, со кој е предвидено 
руската нафта преку Македонија да се транспортира од Бугарија, до Албанија и натаму кон Западна 
Европа.

Поради брзиот развој на ProCredit Bank, натамошниот развој на мрежата, воведувањето 
нови производи и услуги, зголемувањето на бројот на вработени и работни оддели, цен трал-
ната управа ја смени локацијата во нови простории во населбата Аеродром, Бул. "Јане Сан-
дански", 109а. ProCredit Bank, заедно со акционерите и менаџментот, на прес-конференцијата 
на 15 март 2005 година, информираше дека дозволата со големи овластувања, следеше по зго-
ле му вањето на капиталот. Акционерите, задоволни од континуираниот развој на Банката, која 
работи уште од 2003 година, донесоа решение да го зголемат капиталот на Банката на 10 
милиони евра. Зго лемувањето на капиталот й овозможи на ProCredit Bank да ја добие ком-
плетната банкарска дозвола од Народна банка на РМ, и со тоа институцијата го направи пре-
мос тувањето од Банка регистрирана според Законот за микрофинансирање во Банка ре гис-
трирана според Законот за банки, која е во можност да ги понуди сите банкарски услуги.

PROCREDIT BANK ВО НОВИ ПРОСТОРИИ

Заедницата на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) и Асоцијацијата на даватели на 
ко   мунални услуги (АДКОМ), односно претседателите Горан Ангелов и Јордан Милков, потпишаа 
Меморандум за соработка.Во периодот кога е актуелно префрлувањето на надлежностите од 
централно на локално ниво, ЗЕЛС и АДКОМ се договорија да ги синхронизираат напорите за 
лобирање и залагање во врска со донесувањето правни акти, кои се битни за локалната са-
моуправа и јавните претпријатија, а особено за подобрувањето на комуналните услуги на опш-
тинско ниво.

МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Според податоците од Државниот завод за статистика, стоковната размена меѓу Македонија 
и странство, во јануари годинава изнесува 326.605.000 американски долари. Од вкупниот 
обем на размена, извозот учествува со 41,8 отсто, а увозот со 58,2 проценти. Покриеноста на 
увозот со извозот е 71,7 отсто, а салдото на размената е негативно и изнесува 53.722.000 до-
лари. Во јануари 2005 година најмногу се извезувале производите класирани според ма те-
ријалот, готовите производи, пијалаците и тутунот. При увозот, пак, најмногу биле застапени 
производите класирани според материјалот, минералните горива, мазивата, машините и 
транс   портните уреди.
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