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"ЛУКОИЛ" ЌЕ ГРАДИ 40 НОВИ БЕНЗИНСКИ ПУМПИ 

Од приоритетен интерес на македонската Влада е "Лукоил" да ги изгради пла ни-
раните 40 бензински пумпи во Македонија, бидејќи на тој начин ќе се забрза либе-
рализацијата на енергетскиот пазар во земјава. Ова го потенцираше вицепремиерот 
Минчо Јорданов, кој нагласи дека намерата на рускиот нафтен гигант да гради бен-
зински пумпи во земјава е приватна иницијатива, која Владата ќе ја поддржи до-
колку од тоа има интерес.

"Станува збор за приватна иницијатива, 
ко ја ние ќе ја поддржиме ако од неа има ин-
терес за Македонија, а нашиот интерес го 
гле даме во тоа што ќе дојде до либе ра ли за-
ција на енергетскиот пазар во земјава. Име-
но, нашите намери се пазарите за нафта, за-
едно со оние за електрична енергија и гас 
да се либерализираат, така што ова го гле-
даме како прашање кое ќе го забрза тој 
процес", вели Јорданов. 

Според сознанијата, "Лукоил" веќе наго-
лемо се подготвува да ги реализира овие 
свои планови, од кои би никнале 40 нови 
бен   зински пумпи во земјава. Владата, пак, на неодамнешната седница прецизирала 
со колку локации за бензински пумпи земјава располага во моментов. Според неј-
зината информација, во 32 општини се предвидени, а досега не се реализирани 54 
локации за изградба на бензински пумпи. Локациите се предвидени согласно ва-
жечката планска документација предвидена со Законот за просторно и урбан ис-
тичко планирање, како и со генералните и детаљните урбанистички планови и до-
кументација за населени места. 

Во Владата велат дека овие локации не се однесуваат само за "Лукоил", туку и за 
сите други заинтересирани инвеститори, кои би сакале да градат бензински пумпи 
во земјава. Сепак, факт е дека Владата ќе стори сè за "Лукоил" непречено да ги ос-
твари своите бизнис намери, на што веќе интензивно се работи. 

ТАСЕВ НЕ СЕ ОТКАЖАЛ ОД РУДНИКОТ "САСА"
 
Словенечкиот бизнисмен со македонско потекло Блажо Тасев, го посети ру дар-

скиот град Македонска Каменица. Со група рудари, меѓу кои беа и трудовите ин ва-
лиди на "Саса", Тасев имал полчасовна средба. "Сакав уште еднаш на рударите да им 
кажам дека се неточни сите гласини кои се прошириле меѓу нив дека сум се откажал 
од сопственоста врз рудникот и дека тоа бил мој дил со "Рон трејд" за да може оваа 
компанија слободно да манипулира со судбините на луѓето. Не се откажувам од руд-
никот, а ако во овој случај се постапеше согласно Законот, "Саса" денес ќе од бе ле-
жеше три месеци од рестартирањето, а во неа својата егзистенција ќе ја обез бе дуваат 

600 рудари", вели Тасев. Тој вели дека поднел 
четири тужби преку своите адвокати во Ма-
кедонија во врска со продажбата на "Саса". 

"Надвор од секаква логика и надвор од 
сите закони, рудникот е препродаден на 
'Рон трејд', а во меѓувреме, како легитимен 
купувач, не сум добил ниту парче хартија со 
кое ќе бидам информиран за тоа дека 'Саса' 
ми е одземена. Дури никој ниту ми ги враќа 
606.000 евра кои ги уплатив. Не е јасно како 
Република Македонија прифаќа оф-шор ком-
пании од некои острови, за кои не сме слуш-
нале и со кои Македонија нема билатерални 

односи, да им ги купува темелните стопански капацитети, како што се рудниците. Не е 
јасно кој во вакви случаи ќе ги сноси последиците од однесувањето на купувачите, 
какво што имаме во случајот со 'Саса'. Словенија е земја-членка на Европската унија, 
таа со Македонија има воспоставено одлични политички и економски односи, а со 
овој потег на Министерството за економија, во случајот со 'Саса', државата си нап-
рави од готово вересија, една јасна позиција ја замени за магла", вели Тасев. Овој 
бизнисмен потенцира дека извесно време ќе чека на одлуката на македонските 
судови, но ако тие ја одложат постапката во недоглед, тогаш ќе оди пред ме ѓу на-
родна арбитража. 

ПЕЛИСТЕРКА ДОБИ 
МЕЃУНАРОДНА НАГРАДА ЗА 

КВАЛИТЕТ 

На 30 мај годинава на Светската кон-
венција за квалитет, која се одржа во Па-
риз, природната минерална вода Пе лис-
терка ја доби највисоката награда за ква-
литет "Дијамант за квалитет". Наг ра дата 
е освоена во конкуренција на 28 бренда 
на карбонизирани води. Интер на цио-
нал ниот комитет за селекција на кан-

СВЕТСКИОТ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ 
НЕ СЕ ПРОДАДЕ

По трет пат годинава државата ќе се 
обиде да ја продаде зградата на Свет-
скиот бизнис центар во Скопје. Откако 
вториот тендер, кој заврши деновиве, 
про   падна исто како и првиот, бидејќи 
единствениот заинтересиран понудувач 
во последен момент ја повлекол по ну-
дата, државата овој пат ќе се обиде прво 
да го доизгради објектот, а потоа да го 
продава дел по дел. За зградата чија по-
четна цена од 10,7 милиони евра беше 
намалена за 10 отсто овој пат имаше че-
тири заинтересирани субјекти, кои пла-
тија за подигнувањето на тендерската 

Во периодот од 31.5.2005 година до 
6.6.2005 година на Македонска берза на 
десетте најликвидни компании беа нап-
равени вкупно 304 трансакции, при што 
беа истргувани акции во вредност од 
56.562.563 денари.

Најмногу трансакции, вкупно 142, 
реа  лизираше Гранит Скопје, при што 
беа истргувани акции во вредност од 
11.940.921 денари. Комерцијална банка 
Скопје имаше 73 трансакции, при што 
беа истргувани акции во вредност од 
24.469.514 денари. Макпетрол Скопје 
имаше 19 трансакции, при што беа истр-
гувани акции во вредност од 785.682 де-
нари. Само една трансакција имаше Те-
текс од Тетово, при што беа истргувани 
акции во вредност од 502.200 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ 
на 6.6.2005 година изнесуваше 1.887,04 
индексни поени, за разлика од пред ед-
на седмица кога изнесуваше 1.851,08 ин-
дексни поени. 

- Собрание на акционери АДГ Мав-
рово Скопје известува дека седницата 
на Собранието на друштвото ќе се одр-
жи на 10.6.2005 година со почеток во 12 
часот во седиштето на Друштвото, со 

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР 
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документација. Единствената пристигната по-
нуда, како што неофицијално дознаваме, била 
од некои македонски гастарбајтери, односно 
истата бизнис група која имаше намера да го 
купи рудникот Бучим. Директорот на Јавното 
станбено претпријатие, Владе Стојановски, за 
десеттина дена ќе испрати допис до Владата со 
предлог прво доградба, а потоа продажба, би-
дејќи повеќе е од очигледно дека за објектот 
како карабина нема заинтересирани. Сто ја нов-
ски вели дека за доинвестирање на првите три 
ката до висина на Градскиот трговски центар, 
Јавното претпријатие ќе вложи околу четири 
милиони евра. Тогаш дуќаните опремени со 
пот ребната инфраструктура ќе се продаваат 
по цени слични на цените на квадратите на 
локалите во ГТЦ.

"ЏОНСОН КОНТРОЛ" ЌЕ 
СТИПЕНДИРА И ВРАБОТУВА 

МАКЕДОНСКИ СТУДЕНТИ

Американската корпорација "Џонсон 
контрол" ќе стипендира македонски сту-
денти, кои по завршувањето на студиите 
ќе имаат обезбедено работа во оваа ком -
панија. 

Првите 21 стипендист беа избрани 
не  о дамна, а во наредниве четири го ди-
ни секоја година ќе се избираат уште по 
дваесетина студенти. 

"Цел е прво да им дадеме поддршка 
на универзитетите во Македонија. Ба-
раме талентирани инженери за ид ни на-
та, за развој на нашиот бизнис во Европа 
и да им дадеме шанса да научат нешто 
повеќе за нашата компанија и подоцна 
да им дадеме работа ако се за инте ре си-
рани", изјави претставникот на "Џонсон 

дидатите за оваа награда собира ин фор-
мации за квалитетот преку ло кал ни те 
институции, владини и невладини ор га-
низации, како и од стопанските ко мо ри. 
По собирањето на овие податоци се 
обез    бедува првично рангирање на фир-
мите, по што кандидатите дос та ву ваат 
елаборат и презентација за про из водот. 
Производот се тестира четири па ти го-
дишно, пет години едноподруго, по што 
се добива најпрестижната награда "Ди ја-
мант за квалитет". 

контрол". 
Корпорацијата "Џонсон контрол" е ед-

на од најголемите компании, кои про-
изведуваат ентериер и контролни табли 
за автомобилите на БМВ, Форд, Мер це-
дес, Тојота, Хонда, Нисан, Крај слер и 
Опел. 

Плановите на "Џонсон контрол" се за 
неколку години да го прошират својот 
бизнис и во Македонија. 

"Транспортирање материјал на кој 
треба да се работи и да се извезе. Многу 
е тешко. Има три-четири граници и на 
се која треба да се плати царина. Тоа 
треба прво да се одлучи како ќе се 
направи. Патиштата се многу лоши. Вие 
можеби мислите дека се добри, но тие 
не се толку добри. Ние мораме да имаме 
два или три патишта за да стигнеме на 
време, за да не смееме да й велиме на 
другата фабрика оти нашата стока стиг-
нува. Ние тоа го викаме токму навреме", 
рече Богољуб Боб Вељановиќ. 

Богољуб Боб Вељановиќ е Македонец 
од тетовска Вратница, кој пред 44 го ди-
ни заминал за Америка, а сега е во врвот 
на "Џонсон контрол". 

Досега тој им помогнал на 4.000 Ма-
кедонци да најдат работа во Америка. 

Вељановиќ е изненаден од по стиг-
натите резултати и од способноста на 
младите Македонци и порачува дека са-
мо со чесен пристап и многу работа ќе 
успеат во бизнисот. 

јавна критика заради задоцнето порам-
нување на склучената трансакција број 
91239 и непорамнување на склучените 
трансакции број 91237 и 91240 во пред-
видениот период на порамнување.

 На јавната берзанска аукција одр-
жана на 27.5.2005 година брокерската 
куќа МАК Брокер беше купувач на удели 
во три јавни градски аптеки, и тоа: удел 
во Градска аптека 9 Ноември Велес, удел 
во Аптека 7 Ноември Гевгелија и удел во 
Аптека 30 Ноември Дебар. Периодот на 
порамнување на овие трансакции беше 
Т+3, односно предвидениот датум на по-
рамнување беше 1.6.2005 година. Маке-
донска берза беше известена од Цен-
тралниот депозитар за хартии од вред-
ност дека брокерската куќа МАК Брокер 
не го изврши порамнувањето на овој 
датум поради "немање доволно фон до-
ви на паричната сметка за порамнување". 
До одржувањето на седницата на Од-
борот на директори беше порамнета 
само трансакцијата број 91239 (купен 
удел во Аптека 7 Ноември Гевгелија), до-
дека другите две трансакции сè уште не 
беа порамнети. 

Имајќи го предвид наведеното, Од бо-
рот на директори на Македонска бер за 
ја донесе напред наведената одлука, сог-
ласно Точка 7.06 и 7.07 алинеја 4 од Пра-
вилата за работа на Македонска бер за.

следниот дневен ред: 
1. Избор на претседавач на Соб ра-

нието на акционери;
2. Избор на записничар и двајца ове-

рувачи на записник; 
3. Избор на бројачи на гласови;
4. Усвојување на Записник од прет-

ходна седница; и работен дел.
 - Извозна и кредитна Банка АД Скоп је 

известува дека ја објавува блок тран-
сакцијата со акциите на Извозна и кре-
дитна Банка АД Скопје 

Шифра: ИКБ 
Вид на ХВ: обични акции 
Пазарен сегмент: Неофицијален па-

зар-Слободен Пазар 
Номинална вредност: 10.000 ДЕН 
Количина: 620
% од основната главнина: 1,50% 
Цена по акција (во денари): 8.200,00 
Вредност на трансакција (во денари): 

5.084.000,00
Членка-Продавач: БД 
Членка-Купувач: БД 
- Јавна критика за брокерската куќа 

МАК Брокер 
Одборот на директори на Маке дон-

ска берза АД Скопје на седницата одр-
жана на 3.6.2005 година, меѓу другото, 
донесе Одлука за изрекување дис ци-
плинска мерка со која на брокерската 
ку  ќа МАК Брокер АД Скопје й се упатува 


