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БИЗНИС
БИЗНИС

"МИКРОСАМ" СО НОВО ТЕХНОЛОШКО ОТКРИТИЕ 

Македонската компанија 
"Микросам" од Прилеп, врз 
основа на досегашните 
истражувања на применетите 
технологии во производството 
на столбовите и турбинските 
лопатки за ветерници, од 
неодамна почна соработка со 
партнери од странство кои 
веќе произведуваат опрема за 
добивање електрична енергија 
од ветер, која моментно во 
светот е најекспанзивен извор 
на енергија. Капацитетот и целта на "Микросам" е во можноста за дизајнирање и 
производство на специјална опрема - машина, која треба да воведе повисок 
степен на автоматизација на одредени процеси при производството на 
компонентите за ветерниците.

Поточно, "Микросам" е во можност да понуди нов автоматски процес за 
производство на столбовите од композитни материјали, како и нова автоматска 
линија за производство на лопатките. Покрај ова, сè поактуелен е и проектот за 
дизајнирање врвни машини наменети за производство на деловите за 
генераторите за ветерници. Проектот за производство на вака софистицирани 
машини е од голема важност, заради огромната експанзија на електричните 
централи од ветер во светски рамки. Се предвидува дека следните 10 години во 
светот ќе бидат инсталирани капацитети на енергија од ветер од повеќе од 300.000 
мега вати, при што нејзината цена и натаму континуирано ќе се намалува.

друштво "Триглав", Геодетскиот завод и 
компанијата "Хелиос". 

СЕДУМ КОМПАНИИ ВО ТРКА ЗА 
ТЕЦ "НЕГОТИНО"

Претквалификациона понуда за 
купување на термоцентралата 
"Неготино" досега доставиле една 
домашна и шест странски компании. 

Министерството за економија 
соопшти дека понуди пристигнале од 
руската "Интер РАО", украинската ТЕЦ 
"Бела Црква", австриските компании 
"Вербунд" и "ЕВН", канадските "Натч" и 
"Енергем ресурсис ИНЦ" и од 
домашната "Фени индустри" од 
Кавадарци.

Тендерската комисија за 
приватизација на ТЕЦ "Неготино" 
извршила преглед на пријавите, кој ќе 
биде доставен до Владата. Учесниците 
кои ќе поминат во втората фаза од 
тендерот, ќе бидат информирани во 
рок од три дена од владината одлука. 

СЛОВЕНЕЧКИ "РИКО" ЌЕ ЈА ГРАДИ "МАТКА2"

Сè повеќе се зголемува интересот на 
словенечките фирми за инвестирање 
во Македонија.

"Компанијата 'Рико' 
ги привршува сите 
подготовки потребни 
за склучување на 
договорот, и во првата 
половина на мај ќе 
почне со изградба на 
хидроцентралата 
'Матка2'. 
Конзорциумот на 
'Рико' сериозно 
преговара за 

организацијата на оваа инвестиција, во која е предвидено 50 отсто 
од инвестицијата да ја извршат домашни изведувачи ", изјави 
Марјан Шифтар, амбасадорот на Репуб  лика Словенија во земјава. 
Амбасадорот истакна дека и покрај досегашните проблеми на 
словенечките компании за инвестирање во Македонија, сè уште 
постои интерес за влез во бизнисот, кој дури и се зголемува. 

"'Меркатор' и 'Енерготуш' имаат стратегија за ширење во 
Југоисточна Европа, така што без оглед на проблемите со 
земјиштето, претставникот на 'Енерготуш' продолжува со 
разговори со потенцијалните партнери на локално ниво", рече 
Шифтар. Тој истакна дека не се откажува и компанијата 
'Турбоинститут' и дека ќе учествува на тендерот на ЕЛЕМ за малите 
хидроцентрали. 

Шифтар ги посочи и досегашните успешни словенечки 
инвестиции во Македонија, како Тутунска банка, капитално 
поврзана со Нова Љубљанска Банка, берзанските словенечки куќи, 
кои стануваат сè поинтензивни играчи на Македонската берза. За 
влез на македонскиот пазар има најави и од осигурителното 


