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БИЗНИС
БИЗНИС

РАДО БАНКА ВО СТЕЧАЈ

Радо банка експресно доживеа колапс. Народна банка й ја одзема дозволата за 
работа. По рокот за жалба од 8 дена, Банката заминува во стечај. Во меѓувреме на 
коминтентите им било речено дека веќе не се вршат исплати, туку само уплати. Од 
таму никој не ја коментира состојбата. 

"Не се знае колку пари заглавија 
во оваа Банка, но се проценува де-
ка најголем дел ќе се вратат преку 
Фондот за осигурување на депо-
зити, секако откако прво ќе се обе-
штети државата. Во Радо банка за-
главија и парите од 20 милиони 
долари тајвански кредити, кои ќе 
влезат во стечајната маса", изјави 
гувернерот на Народна банка на 
Македонија, Петар Гошев.

По Алмако и Експорт импорт, 
ова е трета банка која пропадна во земјава. За споредба, кај Експорт импорт банка 
поранешниот прв банкар Љубе Трпески во текот на едногодишната привремена 
управа се обидуваше да ги расчисти проблемите во кои беше лично инволвиран и 
подоцна заработи кривична пријава за злоупотреба на 11 милиони долари. Инаку, 
Љубе Трпески му даде одобрување и на контроверзниот газда Нини, кривично 
гонет во матичната Србија, да влезе во нашиот банкарски систем, односно да ги 
купи контролните пакети во Радо банка и во Македонска банка. 

Додека се чека законската разрешница и потегот на гувернерот Гошев за Радо 
банка, откако й  ја одзеде дозволата за работа, клиентите и вработените се во па-
ника. Едните стравуваат за своите пари, другите за работните места. Некои се оп-
тимисти. Според неофицијалните информации, во оваа банка на име депозити на 
граѓани и фирми има околу 5,5 милиони евра. Граѓаните ќе се обештетуваат преку 
Фондот за осигурување на депозити додека, пак, фирмите од стечајната маса. Бан-
ката подолго време била во исклучително тешка финансиска кондиција, аргумент 
за тоа е податокот дека Радо банка не можела да работи со странство - дозволата й  
била одземена. Од целосен банкрот Банката може да ја спаси само странски ин-
веститор, домашна или странска банка. Но, сè погласно се зборува дека Радо банка 
тешко ќе може да се извлече од кризата и дека ќе биде ликвидирана. 

ОХРИДСКА БАНКА НЕ Е ЗА ПРОДАЖБА

"Охридска банка не е за продавање на стратешки партнер", објави Управниот 
одбор на оваа Банка, една од трите во земјава за чие купување беше заинтересирана 
бугарската групација ДЗИ. 

Според шпекулациите, ДЗИ сакала да 
купи 70 проценти од Охридска банка, но 
најголемите акционери во Банката не са-
кале продажба преку стратешки партнер 
туку влез на инвеститор кој ќе ја купи но-
вата емисија на акции што, пак, не им одго-
варало на бугарските партнери, поради 
што и не дојде до зделка. 

Управниот одбор на Охридска банка пот-
врдува дека воделе неофицијални разго-
вори, но не само со бугарската ДЗИ, туку и 
со други странски инвеститори. За инфор-
мацијата од бугарските медиуми - дека ДЗИ 
сака да купи три банки во пакет - Охридска, 
Македонска и Радо - Управниот одбор на 
Ох ридска банка вели дека тоа било пуста желба на стратешкиот партнер или на не-
која друга државна или монетарна институција. 

"Не треба лесно да се продаваат субјектите од финансиската инфраструктура", ве-
лат првите луѓе на Охридска банка. 

Наместо продавање, од Охридска банка велат дека било подобро ако банките во 
земјава се поврзат меѓу себе. Од ДЗИ се сретнаа и со гувернерот на Народна банка 
Петар Гошев и со претседателот Бранко Црвенковски, што говори за упорноста на 
бугарската групација ДЗИ.

ЌЕ СЕ ПРОДАВААТ УШТЕ 
ШЕСТ ДРЖАВНИ АПТЕКИ

Владата донесе одлука да се про да-
дат уште шест државни аптеки, и тоа 
на 27 мај. На барабанот на Берзата 
на оваа трета лицитација ќе се нај-
дат аптеките "9 Ноември" од Велес, 
аптеката "16 Ју ли" во Кавадарци, "7 
Ноември" од Гев гелија, аптеката "30 
Ноември" од Дебар и градските ап-
теки при здравствените домови во 
Неготино и во Дел че во. На лици та-
цијата со највисока почетна це на ќе 
стартува велешката аптека, која е 
проценета на околу 335.400 евра, а 
нај евтино ќе се продава аптеката во 
Дел чево, и тоа само за 32.000 евра. 
По че тната цена на аптеката во Не-
готино изнесува околу 271.600 евра. 

"БУЧИМ" ПОЧНА ДА РАБОТИ

Рестартирањето на "Бучим" е од големо 
значење за Радовиш и за Македонија, а 
од истиот инвеститор очекуваме нас-
коро да ја активира и "Саса", нагласи 
премиерот Владо Бучковски при све-
ченото пуштање на производството во 
"Бучим". Според него, со акти вирањето 
и на рудниците "Злетово" и "Тораница" 
на работа ќе се вратат 3.300 македонски 
рудари. Лентата во "Бучим" ја пресекоа 
претседателот Бранко Црвенковски и 
претставникот на стратешкиот инве-
ститор "Ромтрејд", Русинот Александар 
Михајлович Бронштејн. Генерал ниот ди-
ректор на "Бучим", Украинецот Василиј 
Борутскиј, истакна дека три месеци во 
рудникот интензивно се работело на 
подготовка на капацитетите за рестар-

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- Во периодот од 3.5.2005 година до 
10.5.2005 година на Македонската берза 
на десетте најликвидни компании беа 
реализирани вкупно 224 трансакции, 
при што беа истргувани акции во вред-
ност од 43.550.045 денари. Најголем бр-
ој трансакции имаше Гранит Скопје, вк-
упно 67, при што беа истргувани ак ции 
во вредност од 3.314.218 денари. Ис то 
така, интерес предизвикаа и акциите на 
Алкалоид - Скопје со вкупно 59 тран сак-
ции, при што беа истргувани акции во 
вредност од 14.594.742 денари. Нај мал-
ку трансакции, односно само една има-
ше Интернешенал Хотелс АД Скопје, 
при што беа истргувани акции во вред-
ност од 3.120.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс 
МБИ на 10.5.2005 година изнесуваше 
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ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА 
"ФЕРШПЕД" ПОД ЛУПА

Управата за јавни приходи доби ба-
рање од јавниот правобранител да се 
обнови постапката за квалитетот на 
приватизацијата на "Фершпед". Меѓутоа, 
Агенцијата за приватизација, како един-
ствена овластена организација, ко ја ја 
следи приватизацијата во државава, ја 
прогласи УЈП 
за ненадлежна. 
За ова тие го 
информирале 
Јавното право-
бранителство 
и владината 
комисија за 
при ва тиза ци-
ја.

Офици јал-
но од Агенци-
јата за приватизација тврдат дека не 
постои документ, со кој на Управата за 
јавни приходи й  забраниле да врши кон-
трола во скопската шпедитерска ком-
панија, бидејќи оценила дека е не над-
лежна за тоа. 

Сепак, УЈП располага со документ во 
кој Агенцијата за приватизација ја оспо-
рува надлежноста и контролите на УЈП 
во случајот "Фершпед", а прива ти за ција-
та ја прогласува за завршена уште во 
1994 година.

"И најновата контрола која ја пра ве-
ше УЈП, а беше по налог на Јавното обви-
нителство, според Агенцијата за при-
ватизација, нема законски основ", изјави 
Магдалена Чишбановска, шеф на ка би-
нет во УЈП.

И покрај обидот на Агенцијата за при-
ватизација да ја стопира контролата во 
"Фершпед", што трае извесно време, да-
ночните инспектори сè уште не се пов-
лечени од скопската фирма. Кон тролите 
се во тек. Од УЈП велат дека така ќе биде 
сè додека не се изјасни јавното право-
бранителство, по чиј налог и поч наа кон-
тролите. Последната кон трола во "Фер-
шпед", која сега ја оспорува Аген цијата, 
открила незаконитости во до прива тиза-
цијата на компанијата во 1994 година, 
кога таа целосно беше презе ме на од 
сегашните директори во "Фер шпед". 

"Агенцијата за приватизација ја про-
гласи Управата за јавни приходи за не-
надлежна за вршење ревизија на при-
ватизацијата на 'Фершпед', со што ја ос-
пори и претходната ревизија направена 
во 2002 година", изјави Петра Митева, 
директорка на Управата за јавни при-
ходи. 

Според неа, со тоа се оспоруваат си-
те досегашни даночни контроли во 
"Фер шпед". 

тирање, за што биле вложени 3,8 милиони 
евра. Мак сималниот капацитет на произ-
вод ство во "Бучим" се очекува на први јули. 
Го дишно ќе се произведуваат 50.000 тони 
ба карен концентрат, еден тон сребро и 500 
до 600 килограми злато. Со пробно произ-
вод ство руд никот почна кон средината на 
март, кога беа анга жи рани 430 поранешни 
рудари. Сега во "Бучим" работат 480 ра бот-
ници, чија просечна плата на почетокот ќе 
изнесува околу 200 евра. "Ромтрејд", преку 
рускиот биз нисмен Павел Малиновски, за 
9,1 милиони евра го купи "Бучим" во јану-
ари годинава и го рестартираше во пред-
видениот рок. Според раководителите на 
руд никот, цената на ба карот сега е поволна 
и изнесува 3.500 долари за еден тон, по-
ради што очекуваат годи шен обрт од 20 ми-
лиони евра и профит од пет ми лиони евра. 

1.962,03 индексни поени за разлика од 
4.5.2005 година кога изнесуваше 2.010,07 
индексни поени.

- "Благој Ѓорев" АД Велес го достави 
ревидираниот извештај за 2004 година, 
а Жито Битола АД Битола го достави 
неревидираниот биланс на успех за 
периодот 1.1.-31.3.2005 година. Извеш-
тајот и билансот можат да се најдат на 
Интернет страницата на Македонска бер -
за, во делот Друштва и пазари. 

- Ревидиран извештај за 2004 година 
и известување од Адинг АД Скопје го 
достави финансискиот извештај за 2004 
година. Извештајот може да се најде на 
Интернет страницата на Македонска 
бер за, во делот Друштва и пазари. 

- Адинг АД Скопје известува дека на 
седницата на Собранието на акционери 
од 28.4.2005 година, поради истек на 
мандатот на стариот состав на Над зор-
ниот одбор, избран е нов Надзорен од-

бор, во следниот состав: Благоја Мој сов-
ски, Боро Стојановски, Александар Бе-
лев и Иван Николовски, како независен 
член.

- Макпетрол АД Скопје известува 
дека Управниот одбор, на својата 87. 
седница одржана на 28.4.2005 година, 
донесе одлука за свикување на VII го-
дишно Собрание на акционери на Мак-
петрол АД и тоа за 30.5.2005 година во 
12 часот во Струга во Хотел "Мак петрол" 
со дневен ред составен од процедурален 
и работен дел. Проце дурален дел: 
- Из  бор на претседавач на Собранието; 
- Верификација на список на присутни 
акционери, односно нивни полно мош-
ници;

- Утврдување на бројот на гласови за 
работа и одлучување на Собранието 
(кворум);

- Определување на бројач-и на гла-
сови.

Со малку пониска цена на лицитацијата ќе бидат 
понудени кавадаречката аптека со око лу 266.000 
евра и аптеката во Гевгелија, која ќе се продава 
со почетна цена од 178.600 евра, а со речиси ис та 
вредност ќе стартуваат аптеките во Гев гелија и 
во Дебар, кои се проценети на околу 178.000 
евра. На Берзата, како и при претходните две 
лицитации, ќе бидат понудени само 75 отсто од 
проценетата вредност, додека остатокот ќе им се 
понуди на откуп на вработените, и тоа 20 от сто со 
попуст и 5 отсто се бесплатни. За едно со овие 
шест аптеки ќе бидат продадени вкупно 22 ап-
теки. Досега од продажбата се инкасирани око лу 
шест милиони евра. За продажба останува уште 
"Градски аптеки" - Скопје, чија проценка, спо ред 
информацијата од Агенцијата за при ва тизација, 
сè уште не е завршена, и аптеката во Кри ва Па-
ланка, за која Владата ја повлече од луката поради 
нерешениот статус на оваа здрав ствена ус та-
нова.


