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БИЗНИС
БИЗНИС

АЕРОДРОМИТЕ ВО ДРЖАВАВА 
ЌЕ СЕ МОДЕРНИЗИРААТ

Годинава, прв пат по тригодишно 
дезинвестирање, Јавното претпријатие 
за аеродромски услуги "Македонија" 
донесе позначајна инвестициона 
програма, во вкупна вредност од околу 
два милиона евра. Со програмата се 
опфатени активности за подобрување 
на капацитетот на потребната 
аеродромска опрема на двата 
аеродрома во земјава, скопскиот и 
охридскиот, како и помали 
инвестициони зафати на 
аеродромската инфраструктура, како 
што се, реновирања и поправки на 
угостителските содржини. 

При тоа, главен акцент ќе биде 
ставен врз безбедноста на 
аеродромите, а пред сè, на 
опремувањето на скопскиот, со што ќе 
се подобри неговата категоризација во 
пресрет на најавеното 
концесионирање, од кое инаку се 
очекуваат и поголеми 
инфраструктурни зафати на главниот 
аеродром во нашава земја. 

Со овие средства ќе се оди на 
подобрување на расположливата 
аеродромска опрема, при што 
тенденција е скопскиот аеродром од 
седма да премине во повисока осма 
категорија. Деновиве, иако последен во 
Европа, скопскиот аеродром доби и 
систем за електронско чекирање.

ЗАВРШНИЦА НА 
ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ГТЦ

Со објавувањето на најновата 
понуда за купување магацински 
простор во подрумскиот дел, а и 
претходно, по огласувањето за 
продажба на 36 деловни единици (две 

административни, девет продажни 
простории, кафетерија, дуќани и 
магацини), беше означена завршницата 
на приватизацијата на Градскиот 
трговски центар.

Во најновата понуда за продажба на 
простор по пат на офертална 
лицитација, ГТЦ нуди 22 магацински 
простории, со површина од 6 до 401,3 
метри квадратни, со почетна цена од 
578 евра за квадрат. Понудите можат да 
се доставуваат најдоцна до 6 февруари, 
а ќе се отвораат на 9 февруари 
годинава. Како најповолна понуда ќе се 
смета онаа со највисока цена.

За продажба се нуди и последниот 
неприватизиран дел од ГТЦ. До крајот 
на приватизацијата остануваат околу 
50 деловни единици, а досега во 
Градскиот трговски центар се 
приватизирани повеќе од 170 деловни 
единици.

Според најавите, се очекува 
вкупната сума од целосната 
приватизација на трговскиот центар да 
изнесува околу 35 милиони евра.

ПРОДОЛЖУВА БОРБАТА ЗА ЕСМ 
ДИСТРИБУЦИЈА

И оваа седмица продолжува битката 
за ЕСМ Дистрибуција, во која во 
последно време се вклучени не само 
политичките партии, туку и 
невладините организации. Блокадите 
кои во Скопје ги организираше 
Здружението "Глас за светлина", во знак 
на протест поради приватизацијата на 
ЕСМ Дистрибуција, се преселија и во 
другите градови во земјава. 

Здружението, како што беше истакнато 
и на последната прес-конференција 
минатиот петок, кога и завршија 
протестите во главниот град, веќе за 
оваа недела организираше блокади на 
сообраќајниците во Прилеп, Битола, 
Охрид, Кичево, Велес, Штип, Струмица, 
Куманово и во Крива Паланка. Од "Глас 
за светлина" најавуваат и дека ќе ги 
употребат сите средства за да ја запрат 
приватизацијата на ЕСМ Дистрибуција 
и дека во овој момент не размислуваат 
за тоа какви активности ќе преземат 
ако и покрај реакциите од јавноста 
оваа компанија сепак се продаде.

ЗАВРШИ ВЕШТАЧЕЊЕТО ЗА 
СОПСТВЕНОСТА НА 

ГАСОВОДНИОТ СИСТЕМ

Бирото за судски вештачења го 
завршило вештачењето за 
сопственоста на гасоводниот систем и 
се очекува во текот на седмицава тоа 
да биде предадено до Основниот суд 
Скопје 2 Скопје. Потоа може да 
продолжи судскиот процес за 
утврдување на делот на сопственоста 
во гасоводниот систем - спор меѓу 
државата и "Макпетрол", кој трае веќе 
една деценија. Бирото за судски 
вештачења ги утврдуваше реалните 
состојби на вложувањата до септември 
1998 година, кога е завршен проектот 
"Гама 800" и дополнителните 
вложувања до денот на вештачењето.

Пред околу шест месеци јавниот 
правобранител и ГАМА го покренаа 
судскиот спор против "Макпетрол" за 
докажување доминантна сопственост 
на државата врз гасоводниот систем. 
На последното судско рочиште и 
државата и "Макпетрол" во спорот 
останаа на тврдењето дека се 
доминантни сопственици на 
гасоводниот систем.

НОВИ ПОГОНИ ВО ПРИЛЕПСКИ 
"ПРОЛУКС"

Од раководството на прилепската 
Фабрика за расветни тела "Пролукс" 
беше потврдено дека наскоро ќе биде 
отворен новиот погон за производство 
на апарати за домаќинство - 



електрични решоа и електрични мини-
шпорети. Засилено се работи на 
инвестицијата, а во погонот свое 
работно место ќе најдат и триесеттина 
инвалидизирани лица.

Диме Стојаноски, директор на 
"Пролукс" од Прилеп, изјави дека се 
надеваат оваа инвестиција да биде 
реализирана во наредните месеци, 
каде што своја егзистенција ќе најдат и 
триесеттина инвалидизирани лица, за 
чиј прием деновиве е распишан и 
оглас. Според него, технологијата на 
работа дозволува без никаков проблем 
овие лица да бидат вклучени во 
производствениот процес.  

СТРУМИЧКОТО 
СТОПАНСТВО ПОТФРЛИ

Во минатата година извозот на 
струмичкото стопанство е за 10 
отсто помал од остварениот во 
2004 година. Една од основните 
причини за потфрлањето е 
помалиот пласман на 
земјоделски производи на 
странските пазари, пред сè, на 
Косово и во земјите на 
Европската унија. 

Според локалните 
аналитичари, од извозот на тутун, 
свеж и конзервиран зеленчук, грозје, 
вино, јагнешко месо, санитарни 
производи, фелспат и конфекција, лани 
се остварени вкупно околу 40 милиони 
евра, што е за четири милиони помалку 
од планираното.

Најголем дел од пласманот на стоки 
и услуги е реализиран во Србија и Црна 
Гора и во Германија, но последниве 
неколку години експортот бележи 
постојан пораст и во Бугарија, Босна и 

Херцеговина, Италија, Грција, Хрватска, 
Словенија, Русија, Украина и во САД.

Според остварениот девизен 
прилив, најголеми извозници од 
струмичкиот регион и натаму се 
"Струмица табак", Фабриката за 
санитарна керамика "Македонија", 
конфекциските куќи "Герас Цунев" и 
"Единство", рудникот за неметали 
"Огражден", кланичната индустрија и 
агроиндустрискиот комплекс во 
целина.


