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БИЗНИС
БИЗНИС

КРАЈНИ ПОДГОТОВКИ НА РАМСТОР

Се бројат деновите до от-
ворањето на Рамстор, пла-
нирано за 25 мај. Објектот 
за  фаќа површина од 20.000 
метри квадратни - продав ни  -
ци, шопинг центар, бу ти ци, 
рес торани, хипер мар кет 
"Миг  рос", кино сали, от во ре-
ни и затворени пар кин зи. 

Речиси сите продавници 
веќе се издадени, повеќето 
на познати светски брен до-
ви, кои досега не биле при-
сутни во земјава. Оваа тур-
ска инвестиција на "Коч хол-
динг" тежи 25 милиони евра.

Дуќанџиите од Градскиот трговски центар се подготвуваат за кон ку рен ци јата и 
се вознемирени поради скорешното отворање на грандиозниот тр гов ски центар 
Рамстор. Сега трагаат по решение како да го ублажат кон ку рен тскиот удар, кој 
Рамстор дефинитивно ќе им го зададе и на нив и на сите од овој бизнис. 

Тие планираат нивните продавници да бидат отворени и за време на викенд де-
новите - во сабота да работат како и секој работен ден до 20 часот, а во недела до 
попладневните часови, со што веруваат дека ќе ублажат барем дел од конку рен-
тскиот удар кој ќе им го зададе Коч. За ваквото решение побарале дозвола од ра-
ководството на ГТЦ. 

Околу големиот трговски центар Рамстор веќе се уредува просторот, а на врвот 
од зградата веќе се поставени логото и името на овој трговски центар, што се смета 
за најграндиозен во Македонија.

НИНИ ВЛОЖИ ЖАЛБА ВО ПОСЛЕДЕН МОМЕНТ

Радо банка во последен момент вложи жалба на решението на Народна банка од 
пред десет дена, со кое й се одзема дозволата за работа. Советот на Народна банка 
треба во рок од 30 дена да се огласи по жалбата на Радо. Со Советот претседава 
гувернерот Петар Гошев, а во него членуваат двајца од тројцата вицегувернери. Со 
оглед на тоа што Фатмир Бесими замина за министер за економија, од вице гу вер-
нерите само Емилија Нацевска сега е член на Советот. Освен нив, има и 6 над во-
решни членови: професорот Љубомир Кекеновски, Ристо Гоговски, Фадил Бајрами, 
Драги Јанев, Марина Кавракова и Слободан Ќосев. 

Во Радо банка информираат дека до крајот на неделава ќе излезат во јавноста со 
својата вистина за случајот. Од таму, за-
едно со жалбата, доставиле и предлог за 
спас на банката. Како што дознаваме, во 
Скопје ќе дојде и сопственикот на бан-
ката Јовица Стефановиќ - Нини. 

Од Народна банка велат дека акцио-
нерите во Радо банка имале доволно 
вре ме да ја спасат банката, бидејќи НБМ 
подолго време ги опоменувала и носела 
решенија, кои менаџерите на Радо не ги 
спроведувале. Затоа ваквата реакција во 
Народна банка ја толкуваат како игра на 
акционерите за купување време, бидеј-
ќи досега не покажале волја да ги средат состојбите во сопствената банка. 

Последниве месеци банката беше под засилен надзор на НБМ откако западна во 
тешка финансиска криза и откако пропадна обидот да биде купена од бугарската 
ДЗИ. Вкупното штедно портфолио на Радо банка изнесува 5,5 милиони евра. 

Прво ќе бидат обештетени граѓаните, потоа државата, па останатите клиенти. Од 
централната банка потврдуваат дека голем удар за финансискиот колапс на Радо е 
Експорт импорт банката на Смиленски, каде и останале заглавени 2,5 милиони евра, 
сума што се смета за превисока за банка како Радо. 

КОНКУРЕНЦИЈА НА ТЕЛЕКОМОТ

Според последните најави Владата 
сака да создаде конкуренција на Теле-
ком!

Идејата на Владата е да ја догради оп-
тичката мрежа, која постои во рамките 
на далноводите, а која по поделбата на 
ЕСМ на две претпријатија остана во соп-
ственост на МЕПСО, кое и по при вати-
зацијата на Електростопанство ќе биде 
во државна сопственост. Високи вла ди-
ни претставници веќе контактирале со 
неколку домашни и странски рено ми ра-
ни компании на кои ќе им биде пону де-

По еден месец откако победи на тен   -
дерот за рудникот Саса од Маке дон ска 
Каменица, рускиот бизнисмен Па вел 
Малиновски, кој понуди 3 ми лио ни ев-
ра, сè уште не ги уплатил па рите. 

Информациите говорат дека роко ви-
те веќе се пробиени, бидејќи парите тре-
бало да бидат уплатени во рок од 21 
ден. Од компанијата на Малиновски не 
сакаа да кажат зошто парите сè уште не 
легнале на сметката на рудникот. 

Ниту стечајниот управник на Саса, Вик-
тор Тодоров, за кого во бизнис круговите 
се зборуваше дека лобира за Мали нов-

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- Во периодот од 10.5.2005 година до 
17.5.2005 година на Македонска берза 
на десетте најликвидни компании беа 
направени вкупно 324 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 48.981.341 денари. Со најмногу тран-
сакции најинтересни беа акциите на Тех-
нометал Вардар Скопје, со вкупно 134 
трансакции, при што беа истргувани ак-
ции во вредност од 6.171.656 денари. 
Гранит Скопје имаше 52 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 2.181.005 денари. Најмалку тран сак-
ции, само една, имаше Интернешенал 
Хотелс АД Скопје , при што беа истр гу ва-
ни акции во вредност 3.120.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс 
МБИ на 17.5.2005 година изнесуваше 
1.871,58 индексни поени, додека на 
10.5.2005 година изнесуваше 1.962,03 
ин  дексни поени.

- Неревидирани биланси на успех 
ОХИС АД Скопје го достави нере ви ди-
раниот биланс на успех за периодот 
1.1.-31.3.2005 година, додека Жито Вар-
дар АД Велес го достави неревидираниот 
биланс на успех за периодот 1.1.-31.   12.2004 
година.

- Билансите можат да се најдат на 

ПРОБИЕНИ РОКОВИТЕ НА САСА 
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СПОР "ГА-МА" - "МАКПЕТРОЛ"

Стартуваше судскиот спор во кој Вла-
дата го тужи Макпетрол за ут вр дување 
на сопственичката структура во гасо во-
дот, проблем кој постои мно гу години, а 
државата одлучи да го раз реши по суд-
ски пат. Државата и Мак петрол на суд ќе 
докажуваат кој е газ да на гасоводот. Уш-
те на почетокот се судрија околу клуч-
ните зборови - да ли парите од државата 
се влог или по зајмица. 

Според владините ад   вокати, при из-
град бата државата на 
Мак петрол му да ла 14,5 
ми лиони ев ра, со што 
ста нала соп ственик на 
51 отсто од гасоводот, 
а сега со него управува 
само Макпет рол. 

Од друга страна, во 
адвокатската вој на Мак     -
петрол тврди дека па-
ри те се да дени само 
како позајмица и нема 
што државата да се 
про гласува за газда. 
По првото рочиште, и двете страни во 
спо рот останаа на својот цврст став де-
ка вистината е на нивна страна, од носно 
дека и едните и другите се до минантни 
сопственици во гасо водниот систем. 
Тие очекуваат дека спорот брзо ќе биде 
разрешен во нивна полза. Дирек торот 
на ЈП ГА-МА, Владо Петровски, изјави де-
ка нафтената ком панија не понудила 
цврс   ти докази и аргументи дека е во 
право за овој спор. 

"На тој начин се потврдува нашиот 
став, а тоа е дека државата е доминантен 
сопственик во гасоводот", вели Пет ров-
ски. Зоран Јакимовски, пак, директор на 
Правен сектор во Макпетрол, го пов-
тори ставот на нафтениот дистрибутер 
оти државата не може да биде до ми нан-
тен сопственик на гасоводот, бидејќи 
средствата за кои таа се повикува дека 
ги вложила во објектот не се влог, туку 
заем. 

За тоа која од двете страни, кои твр-
дат дека им припаѓаат повеќе од 51 от-
сто во гасоводниот систем, е во право, 
ќе се изјаснат судските органи.

Според познавачите на состојбите, 
освен битката кој сега да управува со 
гасоводот подолгорочно, е кој ќе ја има 
можноста да го продава, бидејќи ако 
судскиот спор го добие Макпетрол мо-
же да стане поскап и поинтересен за 
рускиот гигант Лук Оил. 

Кон крајот на јуни е закажана глав-
ната судска расправа на која владините 
и адвокатите на Макпетрол ќе ги изне-
сат аргументите дали државните пари 
се влог или позајмица.

Интернет страницата на Македонска 
берза, во делот Друштва и пазари. Из-
вестување од Жито Лукс АД Скопје - Дне-
вен ред на Собрание на акционери Жи-
то Лукс АД Скопје, известува дека сед-
ницата на Собранието на акционери ќе 
се одржи на 23.5.2005 година во 14:30 ча-
сот во просториите на Друштвото, со 
след ниот Дневен ред:

1. Избор на претседавач на Соб ра-
нието

2. Разгледување и усвојување на го-
дишната сметка, финансискиот извештај 
и годишниот извештај за работењето на 
Друштвото за 2004 година

3. Донесување одлука за покривање 
на загубата

4. Разгледување и усвојување на ре-
визорскиот извештај за 2004 година 

5. Донесување одлука за избор на ов-
ластена ревизорска куќа за 2005 година 

6. Одобрување на работата на чле но-
вите на Надзорниот одбор за 2004 го-
дина 

7. Одобрување на работата на чле-
новите на Управниот одбор за 2004 го-
дина 

8. Донесување одлука за зголемување 
на основната главнина на друштвото 

9. Донесување одлука за промена на 
заштитниот знак-трговската марка на 
Друштвото 

10. Разгледување и одобрување на 
пречистен текст на Статутот на Друш-
твото, усогласен со Законот за трговски 
друштва. 

- Жито Лукс АД Скопје известува дека 
за 2004 година не е предвидено делење 
дивиденда за обичните акции. 

- Конверзија на приоритетни во обич-
ни акции на Комерцијална банка АД 
Скоп је. Комерцијална банка АД Скопје 
известува дека на барање на акционери -
сопственици на приоритетни акции из-
дадени од Комерцијална банка АД Скоп је, 
а во согласност со Одлуката за замена 
на приоритетни акции во обични акции 
издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје број 02-1600-11398/25.3.2004 го-
дина донесена на 17. редовна седница 
на Собранието на Банката одржана на 
24.3.2004 година, Банката достави ба-
рање до Централниот депозитар за хар-
тии од вредност да изврши конверзија 
на 1.678 приоритетни акции во 1.678 
обични акции издадени од Банката. 
Централниот депозитар за хартии од 
вредност со писмо ја известил банката 
дека постапил по нејзиното барање. Со 
тоа, новата состојба на бројот на акции 
издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје:

- 179.412 приоритетни акции и 
- 1.834.655 обични акции.

ски, пак, вели дека и покрај тоа што па рите не се уплатени, тие ќе го почекаат 
Малиновски. Според Тодоров, Законот дозволувал отстапки, а роковите не би ле 
пробиени. 

Упатените, пак, велат дека сега Русите 
биле внимателни, бидејќи сопственоста 
на рудникот е искомплицирана со тоа 
што за него на суд се бори и слове неч-
киот бизнисмен Блажо Тасев, победник 
на претходниот тендер. 

А можна е и тужба од канадската ком-
панија, која понуди еден милион евра 
повеќе за Саса, но беше дис квали фи-
кувана. Сите овие игри околу Саса го ос-
тавија рудникот затворен веќе 2 години, 
а како што сега стојат работите, тешко де-
ка ќе проработи до крајот на годинава.

но да инвестираат во доградба на оптичката мрежа на ЕСМ и потоа да ја 
користат или да ја изнајмуваат на други компании. Од Министерството за 
економија под чија надлежност е ЕСМ и претстојниот процес на приватизација 
на компанијата пот вр дуваат дека од Генералниот секретаријат на Владата 
добиле барање да изготват мис лење за овој процес. Ваквите разговори за до-
градба на теле ко му никациската мре жа на ЕСМ се чуваат во најголема тајност, 
официјални ин фор мации за ова нема ниту од Владата, ниту Ми нистерството 
за транспорт и врски. Неофицијално дознаваме дека за ова ќе се разговарало 
на една од наредните владини седници. На овој начин Владата сака да создаде 
конкуренција на Те леком, кој нема да може да ја злоу по требува својата мо-
нополска положба и да ги уценува другите оператори, кои сакаат да опе-
рираат во фиксната телефонија. 

Идејата за доградба на телекомуникациската мрежа на ЕСМ доаѓа во време 
кога односите меѓу Владата и Телеком се радикализирани поради одбивањето 
на Матав да ја исплати ветената дивиденда од 42 милиона евра.


