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БИЗНИС
БИЗНИС

СТРАНСКИ ФИРМИ ЌЕ ГИ 
ОБНОВАТ МАКЕДОНСКИТЕ 

МОСТОВИ

Според шпекулациите во јавноста, 
француската компанија "Фресине", две 
турски и една грчка фирма, се 
најсериозни кандидати кои можат да ја 
добијат зделката за обнова на 60 
мостови во државава, за што НАТО ќе 
обезбеди 35 милиони евра. Досега 
тендерска документација подигнале 
повеќе од 30 компании. Претставници 
на овие четири компании веќе излегле 
на терен и се запознале со состојбата 
на мостовите. За потсетување, 
француската компанија "Фресине" веќе 
го обновуваше мостот "Гоце Делчев" во 
Скопје. Тендерот беше објавен во сите 
земји-членки на ЕУ, а изборот на 
најдобрата понуда ќе го направи 
Агенцијата за одржување и снабдување 
на НАТО (НАМСА). Градежните работи 
на мостовите најверојатно ќе почнат на 
почетокот на март 2006 година.
НАТО најави дека ќе донира 35 
милиони евра за обнова на мостови на 
автопатот Гевгелија-Скопје и на 
магистралата до граничниот премин 
Блаце на македонско-косовската 

граница. Во соработка со скопскиот 
Градежен факултет се направени 
студии за мостовите кои имаат 
приоритет во реконструкцијата. 
Професори од Градежниот факултет 
подготвија проекти за обнова на седум 
мостови на патот Катланово-Велес. 
Изминативе три години беа поправени 
и зајакнати 17 мостови на потегот од 
Катланово до бугарската граница. 
Поправени се и два моста на автопатот 
од Скопје до границата со Србија и 
Црна Гора. Обновен е и мостот во 
близина на Демир  Капија, а 
реконструирана е и раскрсницата меѓу 
населбите Илинден и Момин Поток во 
Скопје. Ваквите обнови чинеа околу 
три милиони евра. 

НАЈМНОГУ ДЕВИЗИ ОД ЧЕЛИК И 
ТЕКСТИЛ

Годинава челикот и текстилот ни 
донесоа најмногу девизи, бидејќи за 10 
месеци од нивниот извоз е остварен 
девизен прилив од околу 495 милиони 
долари. Зголемената побарувачка на 
челик и на текстил на светскиот пазар 
придонесе и за пораст на вкупниот 
македонски извоз за 27,4 отсто. Според 
податоците од Заводот за статистика, 
вкупниот обем на стоковата размена со 
странство годинава е зголемен за 20,1 
отсто, при што увозот пораснал за 15,9 
проценти. Освен од текстилната 

индустрија и од 
металургијата зголемен 
е и пласманот на 
минерални горива, 
суровини, пијалаци, 
тутун и на прехранбени 
производи. Од јануари 
до октомври е извезен 
фероникел во вредност 
од 76 милиони долари 
и тутун за 58 милиони 
долари. 
Порастот на извозот, 
според познавачите на 
состојбите, најмногу се 
должи на зголемената 
побарувачка, што 
придонело за поголемо 

производство и продуктивност. Според 
нив, голем удел има и рестартирањето 
на производството во некои 
индустриски капацитети, кои подолг 
период не работеа, како што е "Митал 
стил". Текстилците сметаат дека 
позитивниот тренд е резултат на 
зголемената конкурентност на 
домашниот текстил, поради цената и 
квалитетот. 

ЛОЗАРЦИ СО ПОЗИТИВНИ 
ОЧЕКУВАЊА ЗА СВОЈАТА 

ИДНИНА

По 10 месеци откако јавниот 
правобранител на Македонија поднесе 
тужба за поништување на 

приватизацијата на битолски "Лозар", 
Основниот суд Скопје 2 Скопје донесе 
решение за воведување времена мерка 
- на сопствениците Тане Николовски и 
Цветан Панделевски, на кои им се 
забранува да располагаат со акциите, 
да го оттуѓуваат имотот од "Лозар" и да 
одлучуваат во акционерското 
собрание.
Ова го соопштија акционерите на 
"Лозар", кои ќе свикаат ново собрание, 
на кое сакаат да ги сменат извршните 
директори на "Лозар" - Николовски и 
Панделевски, зашто го раскрчмиле  
имотот и го уништиле производството. 
"Тие го задолжуваат комбинатот, ја 
издаваат под хипотека винарската 
визба и земаат кредити на сметка на 
'Лозар' т.е. сегашен 'Лозар-Пелистерка', 
а ги враќаат кредитите кои ги имаат 
земено од Комерцијална банка за 

купување на акциите во 'Лозар'", 
коментираат поранешените вработени 
во овој комбинат. 
Времената мерка на судот не го менува 
сопственичкиот однос, во кој 
Панделевски и Николовски 
контролираат 70 отсто од акциите и 
немаат намера да ги напуштат своите 
фотелји.
"Во врска со времената мерка, мислам 
дека таа нема никакво влијание на 
раководството. Како што знаете, ние 
тие акции ги поседуваме веќе 4,5 
години и до сега не сме ги оттуѓиле, а 
немаме намера ниту во иднина да ги 
оттуѓуваме", изјави Тане Николовски, 
извршен директор на "Лозар".
"Лозарци", од кои најголем број 
доброволно заминаа во пензија или се 
технолошки вишок, веруваат во 
позитивна пресуда и дека повторно ќе 
се вратат во "Лозар".
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БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАРБЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

Во согласност со Одлуката за измените и дополнувањата на 
Процедурите за тргување на Македонска берза, неодамна це-
новните ограничувања не важеа за "Адинг" АД Скопје, "Карпош" 
АД Скопје и "Реплек" АД Скопје.

Согласно Одлуката, доколку со одредена хартија од вредност, 
која е котирана на Официјалниот пазар на Берзата, не е склучена 
ниту една трансакција во период од 10 дена на тргување во вред-
ност поголема од 100.000 денари (не земајќи ги предвид блок 
трансакциите), тргувањето со таа хартија од вредност од првиот 
нареден ден на тргување се префрла од "континуиран" начин на 
тргување во "фиксинг". За неа се отстрануваат ценовните огра ни-
чувања, сè додека со неа не биде склучена трансакција/тран-
сакции во вредност поголема од 100.000 денари (не земајќи ги 
предвид блок трансакциите).

РУСКИ ТУР-ОПЕРАТОРИ ВО 
ПОСЕТА НА МАКЕДОНИЈА

На иницијатива на нашето 
Министерство за економија овој месец 
во Македонија престојуваа тур-
оператори од Русија.
Посетата се реализира согласно 
Протоколот од третата седница на 
Меѓувладината македонско-руска 
комисија за трговско-економска и 
научно-техничка соработка, одржана 
во март годинава во Скопје, како и 
Спогодбата меѓу македонската и 
руската Влада за соработка во областа 
на туризмот.
Амбасадата на РМ во Москва го 
потврди престојот на 14 тур-оператори, 
претставници на туристички компании 
"Р-Турс", "Југо Стар", "Со светот на 
фантазијата", "Турекспрес", "Сојузник 
курорти и здравниц" и Поломничка 
служба "Радонеж".
За нив, како што се наведува во 
соопштението, Македонија е многу 
интересна дестинација, со ретки 
природни убавини, езера, планини, 
реки, со можност за летен и за зимски 
туризам, лов, риболов, селски туризам, 
културно и историско богатство, како и 
можност за инвестирање во 
сместувачките капацитети.
Оваа активност Министерството за 
економија ја реализира во рамките на 
Програмата за општа туристичка 
пропаганда и информативна дејност за 
2005 година, со цел унапредување на 
соработката меѓу двете земји и 
презентација на туристичката понуда 
на Македонија и продажба на нашиот 
туристички производ на рускиот пазар.

ПРОДАЖБАТА НА ЕСМ 
ДИСТРИБУЦИЈА

На големо се прават подготовките 
околу приватизацијата на ЕСМ.
Министерството за економија се 
одлучи за итни измени во Законот за 
преструктуирање и трансформација на 
Електростопанство на Македонија, со 
цел да се реши проблемот со имотните 
листови за повеќето од 13.000 објекти 
на компанијата. Министерството се 

откажа од намерата да интервенира кај 
Законот за државно земјиште, бидејќи 
со тоа дополнително ќе ги 
искомплицирале состојбите.
За да се запазат најавените рокови за 
продажба на ЕСМ Дистрибуција, 
законската измена од Министерството 
се очекува да се најде пред Владата.
Министерството веќе најави дека нема 
да има отстапки од планираното и дека 
до крајот на месецов ќе ги објави 
тендерите за продажба на ЕСМ 
Дистрибуција и за ТЕЦ "Неготино".
Со законските интервенции државата 
ќе гарантира дека имотот е сопственост 
на акционерското друштво, со што се 

очекува да се постигне подобра цена 
при продажбата на компанијата.
Спорниот имот на ЕСМ Дистрибуција е 
главната причина што Владата ги 
одложува тендерите за продажба на 
ова Друштво и на ТЕЦ "Неготино", што 
првично беа најавени за октомври.

НЕМА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 
ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО

Според сознанијата, само 470.000 
долари странски инвестиции влегле во 
македонското земјоделство во првите 
седум месеци од годинава, што е 
сосема недозволиво и недоволно за 

држава со ресурси какви што има 
Македонија. Согласно овие податоци 
македонското земјоделство е 
неинтересно за странците, а светските 

и европските компании најмногу се 
заинтересирани да вложуваат во 
услугите и тоа најчесто во трговијата 
и во банките кои, според сè, се 
покажуваат најпрофитабилни 
бизниси во државава. 
Привлечни за надворешните 
инвеститори, исто така, се 
рударството и производството, пред 
сè, хемиските и металните производи. 
Најновите статистички податоци на 
НБРМ кажуваат дека во првите седум 
месеци, од годинава, вкупните 

странски инвестиции се многу под 
нивото. Останува нејасно како 
државава некако не успеава да им го 
продаде своето земјоделско 
производство на странците и да ги 
привлече нивните пари да ги 
вложуваат во овој сектор. Познавачите 
на состојбите најчесто коментираат 
дека причината за ваквата состојба е 
немањето јасна стратегија за странски 
инвестиции. Македонија би можела да 
произведува во изобилство, доколку во 
земјоделскиот сектор се вложат 
солидни пари, а уште подобро ако 
имаме странски вложувања кои би го 
развиле овој сектор. 


