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БИЗНИС
БИЗНИС

АМБО НЕ СЕ ПЛАШИ ОД КОНКУРЕНЦИЈА
 
Не се плашиме од грчкиот нафтовод, оти не го сметаме за конкуренција. Освен 

тоа, нафта има доволно и за двата нафтовода. Ова е првата официјална реакција на 
промоторите на АМБО, по веста дека нафтоводот Бургас-Александрополис обез бе-
дил инвеститори. 

Небитно е кој нафтовод е во понапредна фаза, важно е дека имаме различни 
пазари, вели Глигор Ташковиќ од конзорциумот кој го турка проектот АМБО.

"Според информациите со кои распо ла гам 
во моментов и претпоставувајќи дека под    го тов-
ките ќе продолжат со исто темпо, мис лам де-
ка е фер да се каже дека работите ќе почнат 
идната пролет", изјави Глигор Таш ковиќ. 

Неделава во Македонија доаѓа првиот чо-
век на АМБО, Фергусон, со домаќините и со 
претставниците на Бугарија и на Албанија да 
ги финализира подготовките. Силното грч ко 
лобирање и приближувањето до Ру сија го 
наметна проектот Бургас-Алек сан дро полис 
како конкуренција на АМБО. Сега многу ра-
боти, освен од компаниите кои ќе ја финан-
сираат изградбата, зависат и од лобирањата 
на владите. 

Додека Бугарите прво се двоумеа за кој нафтовод да се одлучат, сега играат на 
двете варијанти, а македонските власти се занимаваа само со себе, Грците го из-
дигнаа прашањето на нафтоводот на ниво на национален интерес. 

Среќа е за Македонија, велат аналитичарите, што за АМБО имаат интерес аме-
рикански фирми, бидејќи ако зависеше од Владата во Скопје, АМБО одамна ќе ја 
изгубеше битката.

Иако нафтоводот од Бургас до Александрополис има мала политичка предност, 
неспорен адут на АМБО е поставеноста. Поблиску до Европа, бидејќи завршува на 
Јадранот, каде бродовите полесно оперираат отколку во Егејот.

ПРИЛЕПСКАТА МЛЕКАРНИЦА НАСКОРО ЌЕ ПРОРАБОТИ?!

Гркот Кирјакос Ромбис од Лерин, кој е сопственик на прилепската млекарница, 
најави дека најдоцна за два месеца ќе ги активира технолошките линии, ќе ин вес-
тира околу 500.000 евра за нови машини, отстранување на дефектите и за враќање 
на работа на осумнаесетте вработени. 

"Нашите анализи покажуваат дека има простор за пласман на млеко во земјава, а 
не е исклучена и можноста за извоз. Во првиот месец дневно ќе произведуваме пет 
тони, во вториот 10, а планираме да достигнеме до 50 тони млеко на ден", вели 
Ромбис.

За да ја врати довербата кај кооперантите, 
тој на десеттина сточари им вети дека мле-
кото ќе го плаќа во рок од 15 дена.

"Цените ќе бидат според пазарните во 
Македонија. Во замена за млекото коопе-
рантите можат да земат и добиточна храна 
или машини. Старите долгови кон сточарите 
ќе ги платам најмногу на 10 рати", изјави 
Ромбис.

Сто  чарите сепак не им веруваат на ве-
тувањата и бараат гаранции.

Млекопроизводителите се подготвени за 
соработка, но не се откажуваат од по ба ру-

вањата. Некои од нив се подготвени да го продаваат млекото по цена од 20 денари 
за литар.

Според стечајниот управник Методија Тасески, постои законска можност до ве-
рителите да ја пролонгираат наплатата и да прифатат план за реорганизација на 
претпријатието. Доверителите ги замрзнаа побарувањата од 80.000 евра за три го дини, 
за да му дадат шанса на стратегискиот партнер да ја заздрави фирмата. Ми нистерството 
за финансии, Фондот за здравство, работниците и кооперантите се согласија да ги 
почекаат парите, а грчкиот газда вети дека долговите ќе ги плати во рок од три до пет 
години. Инаку, прилепската млекарница не работи веќе четири години. 

Руската компанија "Рау и ес" се под-
готвува да учествува на тендерот за из-
градба на хидроцентралата "Чебрен" на 
Црна Река, во прилепскиот дел на Ма-
риово, најави рускиот амбасадор во Ма-
кедонија, Агарон Асатур. Тој истакна де-
ка постои интерес кај руските компании 
да инвестираат во енергетиката во зем-
јава. 

Градоначалникот на Прилеп, Марјан 
Ристески, соопшти дека наскоро ќе се 

- На Македонска берза на десетте 
најликвидни компании во периодот од 
7.6.2005 година до 14.6.2005 година 
имаше вкупно 230 трансакции, при што 
беа истргувани  акции во вредност од 
45.264.385 денари.

- Интересни беа акциите на Гранит 
Скопје, со вкупно 56 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
3.548.385 денари. Алкалоид Скопје 
имаше вкупно 38 трансакции, при што 
беа истргувани  акции во вредност од 
4.898.324 денари. Макпетрол Скопје има-
ше 34 трансакции, при што беа ис тр гу-
вани акции во вредност од 4.492.958 де-
на ри. Адинг Скопје имаше само 2 тран-
сакции, при што беа истргувани акции 
во вредност од 912.000 денари, а исто 
толку трансакции имаше и Македонија 
Турист Скопје, при што беа истргувани 
акции во вредност од 2.300 денари.

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР 

РУСИТЕ ФРЛИЛЕ ОКО НА 
ХИДРОЦЕНТРАЛАТА 

"ЧЕБРЕН"

ОТВОРЕН ГРАНДИОЗНИОТ 
ТРГОВСКИ ЦЕНТАР 

"РАМСТОР" 

По долго најавување Скопје ко-
нечно го доби новиот грандиозен тр-
говски цен тар "Рамстор". Неговиот 
старт го означи претседателот Бран-
ко Црвенковски. 

"Убеден сум дека оваа ин вес ти-
ција ќе претставува дополнителен 
стимул за идентификување на Ре пуб-
лика Маке до нија како погодно место 
за странски ин вестиции, што ќе ре-
зултира со кон крет ни деловни аран-
жмани", изјави Црвен ковски.

Тој е различен од останатите во 
др жавава, не само по големината, ту-
ку и по она што го нуди. "Лакоста", 
"Бети Бар кли", "Своч" се едни од поз-
натите свет ски брендови кои тука се 
забележуваат. Она што го нуди, меѓу 
другото, се и екс клузивните рес то-
рани и кафулиња. Спо ред упатените, 
најскапиот метар квад ратен дос тиг-
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нува цена и до 80 евра. 
Турските инвеститори се задоволни 

од тоа што го исполниле ветувањето 
дека за неполна година ќе ја реа-
ли зи раат оваа инвестиција.

"'Рамстор' ќе даде придонес и 
кон развој на про изводството и ќе 
овоз мо жи нови вра бо ту вања во 
зем јава и ќе даде нов импулс кон но-
ви видици во по лето на трговијата", 
истакна прет став ни кот на Бордот 
на директори на "Рамстор Маке до-
нија", господинот Азиз Буглу. 

Повеќето граѓани љубопитни да 
го видат но виот трговски центар се прошетаа низ и околу него. Гужва 
имаше и во подоцнежните ча сови. 

А за последните обвинувања од ВМРО-ДПМНЕ, кои ставија дамка на нај-
го лемата инвестиција во државата, дека турскиот инвеститор Коч го 
пре про давал купеното земјиште, партнерот на "Рамстор" ги отфрли 
како неточни. 

"Не е точно дека 'Рамстор' препродавал за поскапи пари, во 'Рамстор', 
'Евроазија - техника' и други е партнер, ние сме тука партнери, тоа може 
да се погледне и во регистрацијата", рече Ајдован Адемовски. 

Новиот центар, според она што го нуди, де финитивно ќе ги засени 
другите трговски цен три во Скопје. 

"Македонска пошта" последните 
ме   сеци работи профитабилно и ста-
нува сè поуспешна компанија ориен-
тирана кон своите корисници. Не пре-
цизирајќи го профитот кој е остварен 
годинава, пр виот човек на Поштата, 
Таип Јакупи, наг ласи  дека тоа се дол-
жи на добрата ор ганизација и вове-
дувањето квалитетни и навремени 
сер вис-услуги за граѓаните. Тој посо-
чи дека обемот на писмоносните прат-
ки е зголемен за околу 25 отсто, нас-
проти фактот што овој процент се на-
ма лува кај поштенските оператори 
во дру гите земји. Јакупи напомна де-
ка во ве дувањето комерцијална про-
дажба на шал терите на "Македонска 
пошта" било полн погодок, бидејќи 
параметрите ка жуваат дека во април 
годинава таа учес твувала со седум 
проценти во вкупните приходи на 
компанијата. Првиот човек на Пошта 
тврди дека освен во не суш тинските 
дејности, нема да има нама лу вање на 
бројот на вработените. Тој наја ви де-
ка 65 хигиеничари ќе бидат до ве рени 
на работа на компании кои за тоа ќе 
пројават интерес, за што веќе е об ја-
вен јавен повик. Менаџментот на "Ма-
ке донска пошта" го промовираше но-
виот симбол на претпријатието - тру-
бата. 

одржи експертска дебата на која ќе се разгледаат енергетските потенцијали на 
регионот, особено хидроресурсите, вклу  чувајќи го и "Чебрен".

"Компанијата 'Рау и ес' е подготвена да вложи во 'Чебрен'. Но, прво треба да се 
распише тендер, а потоа тој да се до бие", 
изјави амбасадорот Асатур.

Првите анализи покажуваат дека оваа 
хидроцентрала ќе може да произведува 
286 гигават-часови електрична енергија, а 
инвестицијата би чинела околу 300 ми-
лиони евра. Со внесување на проектот 
во приоритетните јавни инвестиции во 
енергетиката до 2006 година, Владата ла-
ни ја поддржа иницијативата на Советот 
на Прилеп за забрзување на постапката 
за изградба на "Чебрен".

година се извршени следните нетр гов-
ски трансфери на акции на ко тирани 
друштва (по основ на комп ен зација, по-
дарок или наследство):

- Гранит АД Скопје - 671 обични акции; 
- Алкалоид АД Скопје - 130 обични 

акции; 
- Бетон АД Скопје - 11 обични акции; 
- Макпетрол АД Скопје - 25 обични 

акции. 
- Нетрговски преноси на акции од 

котирани друштва на 10.6.2005 година 
Согласно податоците добиени од 

Цен  тралниот депозитар за хартии од 
вредност, ве известуваме дека на 
10.6.2005 година се извршени следните 
нетрговски трансфери на акции на ко-
тирани друштва (по основ на ком пен за-
ција, подарок или наследство): 

- Гранит АД Скопје - 12.449 обични 
акции; 

- Млаз АД Богданци - 100 обични 
акции; 

- ОХИС АД Скопје - 17 обични акции.

- МБИ, Македонскиот берзански ин-
декс на 14.6.2005 година изнесуваше 
1.897,70 индексни поени, додека на 
7.6.2005 година МБИ бележеше 1.900,11 
индексни поени.

 - Неревидирани биланси на успех и 
ревидирани извештаи за 2004 година

Тетекс Кредитна банка АД Скопје, Жи то 
Лукс АД Скопје, ОХИС АД Скопје и 
Макстил АД Скопје ги доставија ре ви-
дираните извештаи за 2004 година. 
Тетекс Кредитна банка АД Скопје и 
Тетекс АД Тетово ги доставија нере ви-
дираните биланси на успех за периодот 
1.1.-31.3.2005 година.

Извештаите и билансите можат да се 
најдат на Интернет страницата на Ма-
кедонска берза, во делот Друштва и 
пазари. 

- Нетрговски трансфери на акции од 
котирани друштва на 13.6.2005 година.

Согласно податоците добиени од Цен -
тралниот депозитар за хартии од вред-
ност, ве известуваме дека на 13.6.2005 

"МАКЕДОНСКА ПОШТА" СО 
ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ


