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ЈАНЕВСКИ ПЛАТИЛ ДЕЛ ОД 
ДОЛГОТ НА "ТИКВЕШ"

Конечно, Светозар Јаневски платил 
80 милиони денари, дел од долгот на 
винарската визба "Тиквеш" кон 
Министерството за финансии, со што 
сметката на кавадаречката винарница, 
која е во сопственост на Јаневски и 
неговата група М6, е деблокирана. 
"Тиквеш" должи повеќе од 500 милиони 
денари, но бидејќи долгот ќе се враќа 
во пари, Министерството му одобри и 
75 отсто попуст. Другиот дел од парите 
визбата ќе го враќа на рати.

Пред овие пари да "легнат" на 
државна сметка, министерот за 
финансии Никола Поповски изјави дека 
и "Тиквеш" и Јаневски непотребно 
изгубиле неколку месеци поради тоа 
што избегнувале да ги намират 
обврските. Поради одложувањето, 
Јаневски ќе ги плаќа и каматите.

"ЏОНСОН КОНТРОЛС" Е МНОГУ 
ПОБЛИСКУ ДО ПОЛСКА

Според информациите, засега 
Полска е пред Македонија во однос на 
интересот на американската компанија 
"Џонсон контролс" да инвестира во 
една од овие две земји. Неодамна во 
државава престојуваа Боб Велјановиќ, 
заменик-генерален директор на 
автомобилската групација во "Џонсон 
контролс", и други претставници на 
компанијата.

На Македонија единствена 

конкуренција за изградба на фабриката 
за електронска опрема за автомобили 
й беше Полска, чија Влада, исто така, 
нуди многу добри можности. Според 
Велјановиќ, таа има предност од 80 
отсто. Тој истакна дека процесот на 
одлучување е во завршна фаза и најави 
резултати за две-три седмици. Како 
предности на Полска во однос на 
инвестицијата вредна 100 милиони 
долари се посочуваат близината на 
европските пазари и подготвеноста на 
нејзината Влада да ги субвенционира 
вработувањата.

ТРГОВСКИ ДЕФИЦИТ ВО 
РАЗМЕНАТА СО СЛОВЕНИЈА

Станува дискутабилно зошто 
економските односи меѓу Македонија и 
Словенија толку заостануваат зад 
политичките. За првите осум месеци од 
годинава, трговскиот дефицит на 
македонска страна е повеќе од 70 
милиони долари и до крајот на 2005 
година ќе достигне до 100 милиони 
долари. 

Тешко се остваруваат и најавените 
200 милиони евра словенечки 
инвестиции за оваа година, кои 
заглавија во бирократските процедури. 
Македонските  производители се жалат 
на лошиот третман во Словенија, го 
истакнуваат проблемот со визите и се 
сопнуваат на неконвенционалните 
бариери.

Посочените проблеми придонесоа 
извозот на македонски лекови на 
словенечкиот пазар да се намали за пет 
пати. Словенечките бизнисмени, пак, 
посочуваат дека нивните инвестициони 
понуди чекаат за одговор со месеци, 
дека се пробиваат рокови и дека е 
евидентно отсуството на решителност 
кај политичките субјекти.

ПЕТ МОЖНИ ЛОКАЦИИ ЗА 
БЕНЗИНСКИ ПУМПИ НА 

"ЛУКОИЛ"

Експертите на руската нафтена 
компанија "Лукоил" ги посочиле петте 
можни локации за изградба на 
бензински пумпи во Прилеп. Од нив 
четири се приватна сопственост, а една 

е државна.
Според 

информациите, на 
"Лукоил" прво му 
биле понудени 
петнаесет можни 
локации за 
изградба на 
бензински пумпи, 
а деновиве 
неговите 
експерти го 
стесниле изборот 
само на пет. 

Како што 
претходно беше договорено меѓу 
претставниците на "Лукоил" и 
премиерот Владо Бучковски, руската 
нафтена компанија се обврза да 
изгради педесет бензински пумпи на 
територијата на Република Македонија.

Неофицијално, според сознанијата 
на лицата кои ја познаваат материјата, 
овој руски нафтен гигант на 
територијата на Општина Прилеп 
планира да се изградат само две 
бензински пумпи.

ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГТЦ 

Уште педесеттина деловни единици 
остануваат до крајот на 
приватизацијата на Градскиот трговски 
центар. Наскоро се очекува објава за 
продажба на најмалку триесеттина 
деловни единици.

Инаку, продажбата на дуќани и на 
деловен простор се одвива по пат на 
офертална лицитација. Купувачи на 
деловниот простор можат да бидат 
физички лица, државјани на 
Македонија и правни лица 
регистрирани со седиште во Република 
Македонија, како и странски физички и 
правни лица. На лицитацијата можат да 
учествуваат само лица кои претходно 
положиле гаранција, за деловен 
простор до 50 метри квадратни од 20 
отсто од почетната цена за просторот, 
за деловен простор од 50 до 300 метри 

квадратни - 15 отсто и за деловен 
простор поголем од 300 метри 
квадратни - 10 проценти.

Досега во Градскиот трговски центар 
се приватизирани повеќе од 170 



деловни единици. Раководството од 
ГТЦ е задоволно од текот на 
приватизацијата. Според директорот 
Милан Милошевски, се очекува 
вкупната сума од целосната 
приватизација на трговскиот центар да 
изнесува околу 35 милиони евра.

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА 
СТРУМИЧКАТА МАСТИКА

Струмичката мастика го освои 
златниот медал на Меѓународниот саем 
за жестоки пијалаци и вино, кој 
неодамна се одржа во Москва. На 
Саемот, во конкуренција на 250 
излагачи, "Грозд" од Струмица се 
претстави со својот познат пијалак 
"Мастика" во конкуренција на жестоки 
пијалаци. Сериозните подготовки и 
испраќањето обемен пропаганден 
материјал за производот на "Грозд" 
уште еднаш покажаа дека 
македонските производи можат да се 
најдат рамо до рамо со најголемите 
светски производители и да 
конкурираат со квалитет. Сопственикот 
на "Грозд", Васе Митев, по 

доделувањето на наградата порача 
дека во Москва победи Македонија и 

дека ова претставува огромен успех не 
само за нив туку и за целата држава. 
Инаку, производите на Фабриката за 
производство на алкохолни и 
безалкохолни пијалаци "Грозд" - 
Струмица на македонскиот пазар се 
присутни од 1953 година.

"СУВЕНИР" ДОБИ НОВ ГАЗДА

Грчката компанија "Олимпијаки 
индустри", за 500.000 евра, стана 
новиот сопственик на Фабриката 
"Сувенир" од Самоков, во стечај. 

Владата, како најголем доверител, 
одлуката да й ја продаде фабриката на 
оваа грчка компанија, која беше 
единствен понудувач на јавниот 
тендер, ја донела заедно со одлуката во 
купопродажниот договор да побара 
дополнителна гаранција, се вели во 
соопштението на владиниот 
портпарол. 

Инаку, "Олимпијаки индустри" е од 
Кукуш и произведува муниција според 
најсовремени НАТО стандарди. Освен 
првичните 500.000 евра, грчката 
компанија најави инвестиција од околу 
пет милиони евра во наредните три 
години. До крајот на идната година на 
работа би се вратиле 120 работници, а 
до крајот на 2008 година - 270. 


