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БИЗНИС
БИЗНИС

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте 
најликвидни компании во периодот од 
21.6.2005 година до 28.6.2005 година 
беа направени вкупно 218 трансакции, 
при што беа истргувани акции во вред-
ност од 23.100.603 денари.
Со најголем број трансакции доми-
нираше Алкалоид Скопје, вкупно 63, 
при што беа истргувани акции во вред-
ност од 7.093.876 денари. Гранит Скопје 
имаше 51 трансакција, при што беа ис-
тргувани акции во вредност од 
3.567.277 денари. Најмалку трансакции, 
вкупно 7, имаше Скопски пазар Скопје, 
при што беа истргувани акции во 
вредност од 1.309.490 денари. 
Стопанска банка Би то ла, исто така, 
имаше 7 трансакции, при што беа 
истргувани акции во вредност од 
1.837.800 денари. 
- Македонскиот берзански индекс МБИ 
на 28.6.2005 година изнесуваше 

Купопродажната зделка со која се продаде Тутунскиот комбинат од Куманово се 
најде пред голем знак прашалник. Имено, скопскиот Основен суд донел Одлука да 
се избришат од трговскиот регистар новите газди на Комбинатот. Судијката Злата 
Стамболиска утврдила, фирмата "БИД компани", чие седиште било во Никозија, веќе 
не постои. На потег е Апелациониот суд до кого незадоволните газди поднеле 
жалба. 

"Со поднесување оригинални 
документи до Основниот суд во 
Скопје докажуваме дека се работи 
за фантомска фирма, која е из бри-
шана од трговскиот регистар во 
Никозија, Кипар, уште на 21 ја ну-
ари 2005 година и Основниот суд 
потврди дека 'БИД компани' не по-
стои", рече претседателот на по-
ранешниот Управен одбор, Да ни-
ло Јаневски. 

"БИД компани" чии претстав-
ници од Америка, Израел, Кипар, 
БиХ и СиЦГ сега раководат со ку-
мановскиот монопол, откупија 50,7 отсто од акциите кои Тутунска банка ги имаше 
како залог и се заведе во трговскиот регистар како сопственик на фирмата. Пра-
вниот застапник на компанијата, Љубица Рубен, не сакаше да коментира за соп-
ственичкиот спор додека не пресече Апелациониот суд. Единствено кажа дека 
сопственоста се утврдува во редовна судска постапка и се додека во Централниот 
регистар стои името "БИД компани", тие се единствените сопственици. Поранешниот 
Управен одбор, кој се претставува како единствено легитимен, тврди дека про даж-
бата е нелегална. 

"Љубица Рубен настојува по секоја цена да запише умрена фирма во книгата на 
новородените. Ние се надеваме дека Апелациониот суд ќе ја почитува одлуката на 
првостепениот", велат од поранешниот Управен одбор. 

Кипарското раководство на компанијата и нивниот правен застапник ќе се из-
јаснат за сопственичкиот спор по одлуката на Апелациониот суд.

ОДЗЕМЕН ДЕЛ ОД ИМОТОТ НА ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ОД ПРИЛЕП

УЈП му одзеде дел од имотот на Тутунскиот комбинат од Прилеп, за да си ги на-
плати обврските, кои ова претпријатие ги должи за неплатен данок.

Во сопственост на државата сега се хотелот во Охрид, амбулантата и деловниот 
простор во бизнис-центарот на градот. Станува збор за имот вреден околу 350 ми-
лиони денари, со чие оттуѓување нема да се наруши процесот на производство.

Сепак, над Комбинатот виси и хипотеката на севкупниот имот за обврските кон 
банките од 20 милиони евра, но и инсистирањето на синдикатот Бордот на ди-

ректори да даде одговор за финансиската состојба, 
како и за клучното прашање - продажбата на Ком-
бинатот.

Во недостаток на информации, меѓу вработените 
се шпекулира дека Бордот на директори се поделил 
на Бучковисти и Бранковисти.

За Тони Мицајков, директор на Тутунскиот ком-
бинат од Прилеп, ова се шпекулации, а единствена 
вистина е дека преговорите со стратешкиот парт-
нер за продажба почнуваат наскоро. Со кого, тој не 
прецизира. Со ова, тврди тој, Комбинатот повеќе 
нема да биде на товар на државата ниту, пак, на лис-
тата на загубари. За прилепските тутунари, кои ги 
има околу 4.500, стечајот на ова претпријатие би 
зна чел катастрофа, не само за нив, туку и за градот.

Помош во изнаоѓањето стратешки партнер на 
Комбинатот му вети и премиерот Бучковски, но во 
рамките на локалната предизборна кампања.

ЛОКАЦИЈАТА СПРОТИ НБРМ 
АТРАКТИВНА ЗА ЧЕТИРИ 

ФИРМИ

Словенечки "Меркатор", грчки "Веро", 
српската корпорација "Делта М" и из-
весната "Интеринженеринг", се четирите 
фирми кои ќе се натпреваруваат за пре-
стижната локацијата спроти Народна 
банка. Од нив, две се словенечки, веќе 
познатиот "Меркатор" и втората "Интер-
инженеринг", регистрирана во Скопје, 
но за која сè уште не се знае кој стои зад 
неа. 

Сите четири кандидати веќе го уп-
латиле депозитот од 6,5 милиони де на-
ри, со што се стекнаа со право на учес-
тво на јавното наддавање. 

Почетната цена за метар квадратен е 
200 евра, но според заинтересираноста 
не е исклучена можноста да достигне и 
до 1.000. 

Како што е познато, "Меркатор" и 
грчки "Веро" веќе една година лобираат 

Скопската пиварница доби осум злат-
ни и три сребрени медали за пивото 
"Скопско" и за оцетот "Салатко" на 44. 
Светска селекција на пива и прех ран-
бени производи за годинава, одржана 
во Брисел. Меѓународниот институт за 
селекција на квалитет "Монд селексион" 

ЗДЕЛКАТА ЗА КУМАНОВСКИОТ ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПОД ЗНАК 
ПРАШАЛНИК

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА "СКОПСКО" 
И ЗА "САЛАТКО"



37  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 574 / 1.7.2005

за добивање на локацијата, каде се планира изградба на трговски центар. Не оче-
куван е интересот кај другите две фирми. 

Идниот инвеститор кој Владата го задолжи сам да го реши имотно-правниот про-
блем со приватните парцели на локацијата, нема да има проблем околу почнувањето 
со градбата. 

Тоа му го овозможуваат новите из-
мени на Законот за експропријација, 
што му даваат и одредени бенефиции 
на до минантниот сопственик. Оној 
кој посе дува повеќе од 50 отсто од 
сопственоста на земјиштето, има пр-
едност да се договори со оста натите 
косопственици за заедничко градење 
или обеште ту вање. 

Доколку во рок од шест месеци ид-
ниот инвеститор не се договори со 
соп ствениците на приватните пар-
цели, судот му дава предност за гр-
адба, а дру гите косопственици да ги 
обештети во пари. 

Доколку до наддавањето еден од 
кандидатите се откаже од намерата 
за купување на плацот, државата за др-
жува пет отсто од уплатениот де-
позит. 

МАКПЕТРОЛ ДОБИ НАГРАДА

Макпетрол и нејзиниот претседател 
Андреја Јосифовски се добитници на 
престижната Награда на амбасадорите 
на Монако. Признанието на нашата на-
фтена компанија и на нејзиниот прв 
човек е доделено за пионерската улога 
во приватизациониот процес и вос-
поставувањето пазарна економија во 
Македонија, како и за придонесот во 
отворањето на земјата кон регионалната 
и европската соработка. Наградата се 
доделува и за придонесот на Макпетрол 

на Пиварницата й  додели два златни и три сребрени 
медали за "Скопско" и четири големи златни и два 
златни медала за "Салатко". "Мо нд се лексион" е не-
зависен меѓународен институт, основан во 1961 го-
дина и признаен од ЕУ. Институтот сора ботува со 
лаборатории лиценцирани од мини стер ствата за 
здравство и за економија во Белгија. Кри териуми за 
избор се квалитетот, современата произ водствена 
технологија и превентивната хигиена во сите нивоа 
на производниот процес. 

1.842,94 индексни поени.
- Блок трансакции 
Објавени се блок трансакциите со ак-
циите на: РЖ Макстил АД Скопје 
Ши фра: СТИЛ 
Вид на ХВ: обични акции 
Пазарен сегмент: Официјален пазар 
Номинална вредност: 5,11 ЕУР 
Количина: 584.918 
% од основната главнина: 4,00% 
Цена по акција (во денари): 40,00 
Вредност на трансакција (во денари): 
23.396.720,00 
Член ка-Продавач: ФР 
Членка-Купувач: ФР 
- Жито Вардар АД Велес 
Шифра: ЖТВР 
Вид на ХВ: обични акции 
Пазарен сегмент: Официјален пазар 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР 
Количина: 7.710 
% од основната главнина: 10,55% 
Цена по акција (во денари): 690,00 
Вредност на трансакција (во денари): 

5.319.900,00 
Членка-Продавач: КБ 
Членка-Купувач: КБ 
- Тутунски комбинат АД Прилеп го 
достави неревидираниот биланс на 
успех за периодот 1.1.-31.3.2005 година. 
Билансот може да се најде на Интернет-
страницата на Македонска берза, во 
делот Друштва и пазари. 
- Нетрговски трансфери на акции од 
котирани друштва на 27.6.2005 
Согласно податоците добиени од 
Централниот депозитар за хартии од 
вредност, ве известуваме дека на 
27.6.2005 година се извршени следните 
нетрговски трансфери на акции на 
котирани друштва (по основ на 
компензација, подарок или 
наследство): 
- Гранит АД Скопје - 1.036 обични 
акции, 
- Бетон АД Скопје - 55 обични акции, 
- Макпетрол АД Скопје - 25 обични 
акции. 

кон интеграцијата на Македонија во ев-
ропските мрежи, особено со инвес ти-
рање во Коридорот за природен гас, за 
прифаќање и дејствување во духот на 
европските директиви, како и за еко-
лошка одговорност со инвестирањето 
во електронски системи за заштита на 
околината од несаканите ефекти на де-
риватите. Високото меѓународно приз-
нание Јосифовски го прими на све че-
носта во Монако, за време на Форумот 
"Кран Монтана". 

Макпетрол е единствената маке дон-
ска компанија добитник на ова високо 
меѓународно признание. Според сооп-
штението од Макпетрол, Наградата на 
амбасадорите на Монако е иницијатива 
на повеќе меѓународни асоцијации: Кне-
жевската фондација и Амбасадорскиот 
клуб под претседателство на премиерот 
на Монако, Форумот "Кран Монтана" и 
Светскиот самит на Монако. 


