
"БУНАРЏИК" СЕ ПОДГОТВУВА ЗА 
СТАРТ

Владата најавува дека многу скоро ќе го обележи офи-
цијалниот старт на слободната економска зона "Бунарџик", 
односно на фабриката за автомобилски делови на амери-
канската компанија "Џонсон контролс". Иако беше дого во-
рено државата да ги заврши преземените обврски со под-
готовките на теренот и со гасификацијата на крајот на август, 
за да може фабриката да почне со работа во септември, Вла-
дата не признава дека има нешто страшно во пробивањето 
на роковите. 

"Нема да се пла ќаат пенали поради доц не њето, кое не е 
големо", вели порт паролот на Владата, Ивица Бо цевски, и 
до да ва дека сè досега тече според до говореното и иако 
малку е пролонгиран рокот, тоа нема никакви последици за 
стартот на зоната. До крајот на август имаше проблем со 
набавката и со монтирањето на мерната станица за гас. Но, 
според Боцевски, таа веќе е набавена од Италија, а за дол-
жена за нејзина монтажа е АД "Га-ма", која треба наскоро и 
да ја инсталира.

"Додека не се гасифицира зоната, снабденоста со гас на 
фабриката ќе биде преку цистерни, но тоа е привремено 
решение", појаснува Боцевски, бидејќи гасификацијата мно гу 
брзо ќе биде спроведена. Инаку, должината на кракот кој ќе 
се приклучи на главниот гасовод ќе биде околу 5 ки ло метри и 
тоа ќе ја чини државата околу 1,5 милион долари.

Лани во октомври, во "Бунарџик", оваа американска ком-
панија ги стави темелите на 
новата фабрика за електрон-
ска, автомобилска опрема и 
најави дека објектот ќе биде 
завршен за една година. За до 
крајот на 2007 година беа на-
јавени и првите 150 врабо ту-
вања, од вкупно планираните 
500. Летоска "Џонсон кон-
тролс" објави огласи за врабо-
тување. За првата фаза на из-
градбата на фабриката беше 
кажано дека ќе се вложат 20 
милиони долари, додека вкуп-
ната вредност на инвести ци-
јата се проценува на 150 ми-
лиони долари.

СВЕТСКА БАНКА ЗАДОВОЛНА ОД 
РЕФОРМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Во рамките на годишното Собрание на Светска банка и 

ММФ, кое се одржува во Вашингтон, македонската делегација, 
која ја сочинуваат заменик-претседателот на Владата на РМ, 
Зоран Ставрески, министерот за финансии, Трајко Славески, и 
гувернерот на НБРМ, Петар Гошев, остварија серија средби со 
високи функционери на Свет-
ска банка, ММФ, со претстав-
ници на рејтинг агенции и вла-
дини делегации од други зем-
ји, соопшти Министер ството 
за финансии.

На средбите, како што сооп-
штија од Министерството за 
фи нансии, претставниците на 
македонската делегација ја 
пре  зентирале тековната поли-
тичка и економска состојба во 
Македонија, со акцент на економските реформи на Владата во 
изминатата година.

На состанокот со извршниот директор на Светска банка, 
Хер ман Вајфелс, било истакнато дека Светска банка е задо-
волна од реформите кои веќе се спроведени во Македонија.

Од страна на македонската делегација била побарана зго-
лемена поддршка во транспортниот сектор, односно ин фра-
структурните проекти, што е во насока на амбициозниот план 
на Владата за 2008 година за инвестирање во регионални и во 
локални патишта.

"МАКСТИЛ" ОДБЕЛЕЖА 10 
ГОДИНИ УСПЕШНА РАБОТА

Компанијата "Макстил" одбележа 10 години постоење и го 
презеде приматот на челик со македонско сонце. Во наредниот 
период челичарницата ќе се модернизира за да се приспособи 
за европскиот пазар, најави менаџментот.

"Развојните амбиции на 'Макстил' од конституирањето во 
1997 година до денес не запреа ни 
за момент, и се реализираа во кон-
тинуитет преку повисоки форми на 
техничко-технолошко осовре мену-
вање на инсталираната опрема, со 
цел прилагодување на конкурент-
ниот светски пазар", изјави Алек сан-
дар Панов, генерален директор на 
"Макстил".

Со вториот инвестиционен цик-
лус, кој е почнат со негова реали-
зација, "Макстил" ја продолжува ст ра-
тешката определба во својот про-
изводен процес да ги инкорпорира 
најсовремените техничко-техно лош-
ки достигнувања, со цел да го за-
држи високиот рејтинг на свет ски от 
пазар.


