
12  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 641 / 13.10.2006

"ЏОНСОН КОНТРОЛ  
ЗА ОСТАНАТИТЕ  

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

К О Н Е Ч Н О  С ТА Р Т У В А Ш Е  И З Г РА Д Б      АТА  Н А  П Р В АТА  ФА Б Р И К А  В О  С Л О Б ОД Н АТА  К О Н Е Ч Н О  С ТА Р Т У В А Ш Е  И З Г РА Д Б   
Е К О Н О М С К А  З О Н А  " БУ Н А Р Џ И К "Е К О Н О М С К А  З О Н А  " БУ Н А Р Џ И К "

Првиот човек на "Џонсон кон тролс", 
Џон Барт, минатата седмица и 
официјално го означи стартот на 

изградбата на неговата фабрика во 
слободната економска зона "Бунарџик". 
Со овој чекор американскиот гигант ги 
отвора македонските врати за стран-
ските инвеститори. Нивното присуство 
ќе ги стимулира и ќе им влева сигурност 
за инвестицијата. Како што беше на ја-
вено, нив Владата ќе ги привлекува со 
ниски даноци. 

Според премиерот Никола Груевски, 
објектот кој "Џонсон контролс" го гради 
во "Бунарџик" е од светска класа. По-
крај ова, на промоцијата, кога заедно со 
Џон Барт, претседателот на Управниот 
одбор на американската компанија, ги 
ставија темелите на новата фабрика за 
автомобилска електроника во сло бод-
ната економска зона крај Скопје, Гру ев-
ски изјави дека во американските парт-
нери гледа добри бизнисмени и идни 
соработници. На свеченоста присус тву-
ваа и други претставници на раковод-
ството на "Џонсон контролс", како и чле-
нови на владиниот кабинет, пратеници, 
претставници на дипломатскиот кор, на 

Се очекува 
производството на 
фабриката да почне по 
една година, а првите 150 
вработувања се планираат 
за крајот на 2007 година. 
Бројката ќе се зголемува во 
наредните години и се 
планира да достигне 
приближно 500 вработени.

ТРЕТА СРЕЌА
Ова е трет обид да про функцио-

нира слободната економска зона. 
Овој пат со светскиот гигант "Џонсон 
контролс". Колку за илустрација, иде  -
јата "Бунарџик" како слободна зо на 
за странски фабрики е стара седум 
години. Приказната за зоната почна 
како замислен проект на Васил Ту-
пурковски и на Тајванците, кој ни-
когаш не профункционира во реал-
носта. Потоа следуваше нов кон кре-
тен инвеститор, кој дојде и се откажа 
во времето на по ра неш ната Влада, 
за сега да биде трета среќа со Аме-
ри канците, кои до ка жаа дека имаат 
сериозна намера да го про шират 
својот бизнис во зо ната.

ПРВИОТ ЧОВЕК НА "ЏОНСОН КОНТРОЛС", ЏОН БАРТ, И 
ОФИЦИЈАЛНО ГО ОЗНАЧИ СТАРТОТ НА ИЗГРАДБАТА НА 
НЕГОВАТА ФАБРИКА ВО "БУНАРЏИК"

СТИПЕНДИСТИТЕ НА "ЏОНСОН КОНТРОЛС" СЕ СТИПЕНДИСТИТЕ НА "ЏОНСОН КОНТРОЛС" СЕ 
ДОКАЗ ЗА СЕРИОЗНИОТ ПРИСТАП ВО БИЗНИСОТ ДОКАЗ ЗА СЕРИОЗНИОТ ПРИСТАП ВО БИЗНИСОТ 
НА АМЕРИКАНСКИОТ ГИГАНТНА АМЕРИКАНСКИОТ ГИГАНТ
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 С" КАКО МАГНЕТ 
ИНВЕСТИТОРИ

К О Н Е Ч Н О  С ТА Р Т У В А Ш Е  И З Г РА Д Б      АТА  Н А  П Р В АТА  ФА Б Р И К А  В О  С Л О Б ОД Н АТА   АТА  Н А  П Р В АТА  ФА Б Р И К А  В О  С Л О Б ОД Н АТА  
Е К О Н О М С К А  З О Н А  " БУ Н А Р Џ И К "

локалната самоуправа. Се очекува производ ството 
на фабриката да почне по една година, а првите 
150 вработувања се планираат за крајот на 2007 
година. Оваа бројка ќе се зголемува во наредните 
години и ќе достигне приближно 500 вработени.

ГОЛЕМ МОМЕНТ
Влегувањето на инвестицијата на "Џонсон кон-

тролс" премиерот Груевски го оцени како го лем 
момент за Македонија. "Работевме месец по месец 
и дојдовме до реализација на инвес тицијата. Ми-
натиот месец се одвиваа силни под готовки на те-
ренот на кој ќе биде изградена фаб риката. Ин ве с-
тицијата ќе биде одлична шанса за вклучување на 
домашните фирми, што ќе би де позитивен пример 
за нивните странски парт нери, но и сигнал за при-
влекување други стран ски инвестиции", изјави Гру-
евски, додавајќи дека Владата ќе биде мак симално 
подготвена во наредниот период да му ги понуди 
на "Џон сон контролс" сите потребни услуги. Пре мие -
рот информира дека Владата има економска про-
грама која нуди многу поволности за стран ски те ин -
веститори, меѓу другото, најниски даноци во Ев ропа. 
Според Џон Барт, "Џонсон контролс" во из ми на ти-
ве две години соработувал со Машин скиот фа кул-
тет во Скопје и веќе од младите сту денти е соз да-
дено идното лидерство за "Џонсон контролс" во зем-
јава. Инаку, компанијата има повеќе од 1.000 ло кации 
во 125 земји во светот и вработува 136.000 лица. 

"Се решивме за ин вес тирање во Македонија по 
двегодишно пре говарање. Треба да се биде воз-
буден од отво рањето 150 нови работни места, но 
вистински предизвик ќе биде кога по една го дина 
повторно ќе дојдам за да го означам стартот на 
производството и кога по 10-15 години ќе се вра-
тиме на денешниов ден и ќе бидеме задоволни од 
она што сме го постигнале", потенцираше Барт.

СВЕТСКА КЛАСА
Барт најави дека на "Бунарџик" ќе се гради об-

јект од светска класа, затоа што компанијата се при-
држува до светските стандарди и е горда на соп-
ствените досегашни вредности, на ин тегритетот и 
на чесноста во работењето. Пр ет ходно, рако вод-
ството на американската ком панија имаше дело-
вен појадок со домашни биз нисмени, кој го орга-
низира Сојузот на стопан ски комори. На средбата 
Барт рече дека ин вестицијата во зоната "Бунарџик" 
ќе биде сти мулација за македонската економија и 
изрази надеж дека во бизнисмените гледаат добри 
партнери и соработници. Беда Богзенус, еден од 
потпретседателите на "Џонсон контролс", на сред-
бата изјави дека во првата фаза од из град бата на 
фабриката ќе бидат инвестирани 20 милиона до-
лари, а првовработените 150 лица ќе одат на обука 
во некоја од западните земји. Следните врабо ту-
вања ќе бидат една година по работењето на фа-
бриката, кога ќе бидат инвестирани дополнителни 
20 милиона долари. На појадокот присуствуваше и 
министерот за странски инвестиции, Веле Самак, 
кој истакна дека бизнисмените ќе вложат мак си-
мални напори за создавање поволна бизнис клима 
за инвестирање. 

"Од независноста до денес Македонија прави 
напори да го покаже сопствениот потенцијал. Но-
вата Влада ќе работи како тим со бизнис заедницата 
и со меѓународната заедница за да создаде добра 
економска клима и просперитет", рече Самак. 

ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ЏОН БАРТ ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ЏОН БАРТ 
РАБОТНО ГО ОДБЕЛЕЖАА ПОСТАВУВАЊЕТО РАБОТНО ГО ОДБЕЛЕЖАА ПОСТАВУВАЊЕТО 
НА ТЕМЕЛИТЕНА ТЕМЕЛИТЕ

ИЗГРАДБАТА НА ФАБРИКАТА ГО СОБРА РЕЧИСИ ИЗГРАДБАТА НА ФАБРИКАТА ГО СОБРА РЕЧИСИ 
ЦЕЛИОТ ВЛАДИН ТИМЦЕЛИОТ ВЛАДИН ТИМ


