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ГИГАНТОТ "НОРТЕЛ" ОТВОРА 
КАНЦЕЛАРИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

Од јануари 
следната година 
канадската 
компанија 
"Нортел" ќе 
отвори 
претставништво 
во Скопје. 
Скопската, заедно 

со канцелариите кои оваа компанија ќе ги отвори 
во Софија и во Белград, ќе покриваат 10 земји од 
регионот. Ова го најави Мајк Зафировски, 
претседател и извршен директор на 
телекомуникациската компанија "Нортел" на 
средбата со премиерот Никола Груевски и со 
претставници на Владата пред кои ги претставил и 
проектот "Македонија 2025". По средбата со 
премиерот, Зафировски изјави дека на проектот ќе 
се работи од јануари следната година, а негова цел 
е да се промовира македонскиот развој.

"Ќе бидат ангажирани странски консултанти кои 
ќе треба да помогнат во изработката на акциските 
планови", информира Зафировски. 

Тој додаде дека цел на проектот "Македонија во 
2025" е земјата да стане конкурентна. 

"ЛУКОИЛ" "ЗАГЛАВИ" СО 
ЛОКАЦИИТЕ ВО ЗЕМЈАВА

Нерешените 
имотно-правни 
односи, 
денационализацијата 
и експропријацијата 
се најголеми 
проблеми со кои се 
соочува "Лукоил" во 
земјава, вели првиот 

човек на "Лукоил Македонија", Андреј Михајлович-
Куку. Заради долгите и тешки процедури за 
добивање соодветни локации за изградба на 
бензински пумпи "Лукоил" годинава не можеше да 
ги реализира планираните инвестиции.

"Парите беа обезбедени од наша страна, но не 
можевме да ги вложиме заради проблемите кои се 
појавија на терен, односно не можевме да 
обезбедиме локации", додаде Куку. 

Од "Лукоил" велат дека сопственоста врз 
земјиштето е еден од најголемите проблеми не 
само за нивната компанија туку за сите странски 
инвеститори во земјава. Во октомври годинава 
почна со работа првата бензинска пумпа на 
"Лукоил" во земјава, во Скопје, а во тек е изградба 
на втората бензинска пумпа на Стража на патниот 
правец Скопје-Кичево-Охрид. Оваа бензинска 
станица треба да почне со работа во јануари идната 
година. Од "Лукоил Македонија" велат дека се во 
тек преговори за добивање локации во Битола, 
Прилеп, Велес, Кочани. 

РУДНИКОТ "САСА" ГО ЗГОЛЕМУВА 
ПРОИЗВОДСТВОТО

Од овој месец рудникот 
"Саса" ќе произведува 600.000 
тони руда. Според Димитриј 
Кудријаков, генерален 
директор на рудникот, за 
идните инвестиции 
пристигнале петмина експерти 
од Русија, кои ќе ја дадат 

стручната оценка дали рудникот од наредната година ќе 
произведува 850.000 или еден милион тони руда. 

Руски "Ронтрејд" бил заинтересиран да купи и други 
рудници доколку се продаваат. Кудријаков вели дека 
доколку раководството одлучи рудникот да го зголеми 
производството за 400.000 тони, во тој случај во него ќе се 
инвестираат дополнителни 20 милиони евра. За продажбата 
на Топилницата во Велес Кудријаков рече дека тоа е многу 
сложено прашање, бидејќи е комплицирана и правната 
ситуација, поради што не е јасно со кого да се преговара. 

Како што тој истакна, во Топилницата во Велес се 
користела специфична технологија за производство на цинк, 
а со таа технологија во светот работат само две или три 
фабрики. Токму поради тоа тие треба да се запознаат со 
техничката опрема на Топилницата. 


