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БИЗНИС
БИЗНИС

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- Во периодот од 24.5.2005 до 31. 5. 
2005 година на десетте најликвидни 
компании на Македонска берза беа на-
правени вкупно 326 трансакции, при 
што беа истргувани акции од вредност 
58.027.418 денари.

Покрај акциите на Комерцијална бан-
ка Скопје, кои стандардно беа најин те-
ресни на берзата, Гранит Скопје имаше 
84 трансакции, при што беа истргувани 
акции од вредност од 3.545.263 денари. 
Алкалоид Скопје имаше 43 трансакции, 
при што беа истргувани акции од вред-
ност од 5.785.189 денари, додека Топли-
фикација Скопје имаше 21 трансакција, 
при што беа истргувани акции од вр-
едност од 3.525.643 денари. Најмалку 
трансакции, односно само една, за овој 
период имаше Жито Вардар Велес, при 
што беа истргувани акции од вредност 
од 4.955.580 денари.

- МБИ, Македонскиот берзански ин-
декс на 30.5. 2005 година изнесуваше 
1.882,52 индексни поени, додека пред 
една седмица тој изнесуваше 1.902,45 
ин дексни поени. 

ТУРЦИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА СКОПСКИОТ АЕРОДРОМ

"Холдинг Челеби" е втората странска компанија која покажа интерес за Скопскиот 
аеродром. Турците испратиле допис до аеродромските власти во кој отворено на-
јавуваат дека сакаат да го земат аеродромот под концесија. Оваа турска ком панија 
го работи аеродромот во Анталија и планира експанзија на бизнисот и во Европа. 

Претходно својата кандидатура за аеродромот ја објави и германската компанија 
"Хохтиф". Германците лани го преземаа аеродромот во Тирана, а во нивната бизнис 
стратегија се планирани и др уги аеродроми во регионот. Предвидено е скопскиот 
да биде даден под кон це си-
ја до крајот на годинава, би-
дејќи допрва ќе се избира 
странски консултант за про-
ектот. 

Актуелната Влада прво 
тврдеше дека аеродромот 
тре ба да остане државен, 
но ставот го смени откако 
сфати дека партиските кад-
ри кои се менуваа на власт 
толку го упропастиле, што 
единствен спас за него е да 
го земе ст ран ска ком па-
нија. 

Владата ќе се обиде да 
го даде и аеродромот во 
Охрид. Познавачите на авиобизнисот предупредуваат дека тоа нема да й успее ако 
аеродромите не ги понуди во пакет, бидејќи охридскиот, со само 4 операции не-
делно, нема да биде предизвик за ниту една странска компанија. Аеродромот во 
Скопје ќе биде понуден на 20 години, со обврска концесионерот да го реконструира, 
а охридскиот без никакви условувања.

ТРУДОВИТЕ ИНВАЛИДИ ОД РУДНИЦИТЕ САСА 
ШТРАЈКУВААТ СО ГЛАД

Штрајкот со глад ги исцрпи трудовите инвалиди од рудниците Саса, кои веќе 
неколку дена ноќеваат во двата шатора поставени пред управната зграда, во која 
пристапот сè уште им е забранет. Дежурната медицинска екипа досега интер-
венираше неколку пати. Двајца од штрајкувачите се хоспитализирани. 

За разлика од нивните колеги од рудниците Бучим, Злетово и Тораница, тру-
довите инвалиди од Саса и по 2 години не можат да го регулираат статусот со Фон-
дот за пензиско и инвалидско оси гурување. 

Оставени во беда, штрајкувачите од стечајниот управник, кој не ги удостои со 
преговори, се чувствуваат навредени поради обвинувањата за политичката поза-

дина на штрајкот.
"Не работам ништо, никој не ни дава па-

ри, не ни дава државата ништо, не нè згри-
жува, пари нема за струја, за ништо. Нема 
мрдање од тука, живи или умрени, ние тука 
ќе сме. Нема каде да одиме, децата бараат 
пари, ние немаме да им дадеме и мораме да 
останеме тука", изјавија штрајкувачите. 

Некогашните ударници, во чии домови 
сега нема електрична енергија поради не-
платени сметки, од Владата очекуваат едно-
кратна парична помош во висина од 10.000 

денари. Освен потпишувањето на купопродажниот договор и оставка на стечајниот 
управник Виктор Тодоров, штрајкувачите денес побараа за нивниот проблем да 
расправаат Владата и Советот на Општина Македонска Каменица.

Во спротивно, за наредните денови рударите од Саса најавуваат дислоцирање на 
штрајкот од дворот пред управната зграда на граничниот премин кон Бугарија, како 
и блокада на патот кој води до рудниците Саса.

СОВЕТОТ НА НАРОДНА БАНКА 
ЈА ОДБИ ЖАЛБАТА НА РАДО 

БАНКА

Радо банка дефинитивно заминува 
во стечај, со оглед на фактот дека Со-
ветот на Народна банка ја одби жалбата 
на Радо. Ова е очекувана одлука на Со-
ветот, откако неодамна гувернерот й ја 
одзеде лиценцата за работа. 

Радо пропадна поради тешката фи-
нансиска криза во која беше подолг пе-
риод. Последниве месеци банката се 
најде под засилен надзор на НБМ. 

ФРАНЦУЗИТЕ 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА 

МАКЕДОНИЈА

     "Интер маршее", "Лорр" и "Акорр" 
се француски компании заинте реси-
рани за инвестирање во Македонија. 
Интересирањето да го прошират 
своето работење во Македонија прет -
ставниците на овие компании, како и 
на повеќе други, го изразиле на сред-
бите кои министерот за еко номија 
Фатмир Бесими ги оствари во рам-
ките на дводневната посета во Париз.

"Сакам Македонија да ја прет-
ставам како дестинација за успешен 
биз нис", порача министерот Бесими 
на бизнис средбата со триесеттина 
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пр ет ставници на француски компании, на која 
како прет став ник од Министерството за над во-
решни работи на Франција присуствувал Ален 
Лероа, пора нешен специјален претставник на Ев-
роп ската унија во Република Македонија. Во таа 
пригода Лероа им порачал на бизнисмените де-
ка Ма кедонија постигнала политичка ста бил-
ност и дека е на вистинскиот пат во процесот на 
ин тегрирање во ЕУ. Тој ја претстави Македонија 
ка ко иден пазар на француските компании. На 
средбата од македонска страна било посо чено 
позитивното искуство кое го имаат ком паниите 
кои веќе работат во Македонија, што претставува 
јасен сигнал и отвореност за нови инвестиции. 
За влез во телекомуникацискиот пазар заинте-
ресиран е и "Алкател", во желез ничкиот сектор 
компанијата "Лорр", која работи на конкретен 
про  ект во Македонија, а "Буиг" е за интересирана 
за проекти во инфраструктурата. Гру па цијата хо-

РЕШЕНИЕ ЗА СПОРОТ ЗА 
"ОКТА"?! 

Владата и грчки "Хеленик петролеум" 
конечно се договорија за статусот на 
заедничкото претпријатие кое треба да 
го стопанисува нафтоводот од Скопје до 
Солун. Бордот на директори на "Вар-
дакс", како што ќе се вика заедничката 
компанија, денес во Скопје ќе ја одржи 
својата прва, конститутивна седница, по 
што "Хеленик петролеум" и формално 
ќе й  ги префрли дваесетте отсто од ка-
питалот на компанијата на Владата. 
Формирањето на мешовитата компа ни-
ја, која треба да управува со нафтоводот, 
беше еден од условите за да почнат 
официјалните преговори меѓу Владата 
и "Хеленик петролеум", за да се надмине 
спорот во врска со договорот за "Окта". 

Префрлањето на 20 отсто од акциите од 
страна на Грците, пак, беше условено со 
издавање градежни дозволи за дел од 
објектите на нафтоводот. Постапката за 
издавање градежни дозволи за базните 
станици, како и за оптичкиот кабел, ве-
ќе е завршена, а се чека само доказ за 
сопственоста врз објектите, велат во 
Министерството за транспорт и врски. 
Владини извори велат дека разговарале 
со претставници на грчката компанија 
"Хеленик петролеум" и е подготвена и 
платформа за почеток на официјалните 
преговори за надминување на спорот 
за "Окта".

Еден од клучните удари за Радо е фи-
нансискиот колапс на Експорт импорт 
банката, каде й  останаа заглавени 2,5 
ми лиони евра, што е голема сума и за по-

крупни банки. 
Вкупното штедно портфолио на Радо 

изнесува околу 5,5 милиони евра. Прво 
ќе бидат обештетени граѓаните, потоа 

државата, па останатите клиенти. 
Минатата недела Централната 

банка објави дека уште една банка 
влегла во групата високоризични. 
Во најновиот супервизорски из-
вештај 5 банки се оце нети како про-
блематични, 3 од нив се оценети ка-
ко слаби, а 2 како високо ризични. 
Едната од нив е Радо, а името на 
втората се чува во тајност.

- Согласно точка 6.03. од Правилникот 
за котација на хартии од вредност на 
Берзата, а врз основа на податоците вне-
сени во системот за тргување на Бер-
зата, на 30.5.2005 година следните коти-
рани друштва извршија откуп на соп-
ствени акции:

- Скопски пазар АД Скопје изврши 
откуп на 101 сопствени обични акции, 
по цена од 4.500 денари за една акција, 
преку 1 трансакција;

- Македонија турист АД Скопје из вр-
ши откуп на 397 сопствени обични ак-
ции, по цена од 2.200 денари за една 
акција, преку 2 трансакции.

- Според податоците добиени од 
Централниот депозитар за хартии од 
вредност, на 30.5.2005 година се извр-
шени следните нетрговски трансфери 
на акции на котирани друштва (по основ 
на компензација, подарок или нас лед-
ство):

- ШИК Јелак АД Тетово - 127 обични 
акции;

- Гранит АД Скопје - 1.290 обични ак-
ции;

- Млаз АД Богданци - 211 обични ак-
ции. 30.5.2005 Нетрговски трансфери на 

акции од котирани друштва на 27.5.2005 
година. Согласно податоците добиени 
од Централниот депозитар за хартии од 
вредност, ве известуваме дека на 27. 5. 
2005 година се извршени следните не-
трговски трансфери на акции на коти-
рани друштва (по основ на компен заци-
ја, подарок или наследство):

- Гранит АД Скопје - 658 обични ак-
ции;

- Адинг АД Скопје - 756 обични акции; 
- Благој Ѓорев АД Велес - 50 обични 
акции;

- Комерцијална банка АД Скопје - 105 
обични акции, 35 приоритетни акции; 
- Комуна АД Скопје - 58 обични акции. 
30.5.2005 Ревидиран извештај за 2004 
година на КИБ АД Куманово, нере ви-
диран БУ 1.1.-31.3.2005 на Факом АД 
Скопје КИБ АД Куманово го достави ре-
видираниот извештај за 2004 година, 
додека Факом АД Скопје го достави не-
ревидираниот биланс на успех за пе-
риодот 1.1.- 31.3.2005 година.

Извеш тајот и билансот може да се 
најдат на Интернет страницата на Ма ке-
донска берза, во делот Друштва и па-
зари.

тели "Акорр", пројавила инте ресирање 
за ширење на својата мрежа и тоа, пред 
сè, на деловни објек ти, до де ка "Интер 
маршее", е заин те ресиран во Маке до ни ја 
да создаде мре жа од 15 про давници во 
повеќе градови, за што би инвестирала 
околу пет ми лиони евра. 


