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БИЗНИС
БИЗНИС

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте 
најликвидни компании во периодот од  
28.6.2005 година до 5.7.2005 година беа 
направени вкупно 283 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 57.379.653 денари.

Гранит Скопје доминираше со 
најголем број трансакции, вкупно 124, 
при што беа истргувани акции во 
вредност од 10.353.698 денари. 
Алкалоид имаше 59 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 10.651.614 денари. Комерцијална 
банка Скопје беше активна со вкупно 
39 трансакции, при што беа истргувани 
акции во вредност од 29.111.585 
денари. Најмалку трансакции, вкупно 2, 
имаше Охридска банка Охрид, при што 
беа истргувани акции во вредност од  
2.333.355 денари.

- Македонскиот берзански индекс 
МБИ на 5.7.2005  година изнесуваше 
1.825,74 индексни поени.Интернешнел 

"МИТАЛ" ЌЕ ГО НАМАЛУВА БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИ

Според шпекулациите во јавноста, индискиот гигант "Митал" ќе отпушти една 
третина од вработените, а тие во знак на револт подготвуваат штрајк. 

Во двете друштва, Ладна валалница и Полуконти, веќе се организира протест во 
обид да се спречи раководството да избрка од работа 300 работници од Валалница 
и 130 од Полуконти. Вкупно во фирмата работат 1.400 луѓе. Синдикатот на металците 

се противи на ваквата одлука. Прет-
седателот на СМЕР имал експресна 
средба со претставници од "Митал". 
Му било речено дека од работа ќе си 
заминат само оние кои доброволно ќе 
се пријавеле, но синдикалците велат 
дека такви нема, тоа е само игра на 
газдата. 

Одлуката за драстично намалување 
на бројот на вработените во овие две 
друштва ги изненади синдикалците. 
Ве   лат, минатата недела воделе пре-
говори со "Митал" за нов колективен 
договор. Но, никој од преговарачите 

не спомнал отпуштања. Одлуката за отпуштање на дел од работниците доаѓа како 
ре зултат на тоа што на "Митал" бизнисот во Македонија не му оди така како што 
замислувал, поради што работел со половина капацитет. Индиски "Митал" ги купи 
двете друштва од скопската Железарница лани во мај од српската компанија "Бал-
кан стил". За нив плати 5,5 милиони евра. Доби и владина поддршка. 

Познавачите на состојбите сметаат дека влегувањето на еден светски гигант како 
"Митал" ќе значи подем за оваа индустрија.

ПОНИШТЕНА СКАНДАЛОЗНАТА ЛИЦИТАЦИЈА

Владата и дефинитивно ја поништи скандалозната лицитација за земјиштето 
спро    ти Народна банка, кое го доби грчки "Веро". 

Виновен за скандалот е Даут Емини, првиот човек на Комисијата, вели министерот 
за транспорт, Мехази, кој го обвинува Емини оти не смеел да им бара банкарска 
гаранција на компаниите пред поче-
токот на лицитацијата.

"Услов за учество на јавното над-
да вање за влез не беше банкарската 
га ранција. Банкарската гаранција бе-
ше услов за најповолниот по нуду-
вач", из јави Џемаил Мехази, ми нис-
тер за тран спорт и врски.

Сега Министерството за тран с-
порт ќе ги разреши сите членови на 
Коми сијата, а лицитацијата ќе биде 
пов то рена. Емини и натаму тврди 
дека ли цитацијата била законска и 
дека уште поголем скандал ќе било 
ако не по ба рал гаранција. 

Во Министерството пристигнаа и 
приговорите од словенечки "Мер-
катор" и српската компанија "Делта 
М". Од дру га страна, "Веро" и натаму 
се смета за сопственик на зем јиш-
тето. Веќе се из јасни дека ќе ги ис-
користи сите мерки за да го задржи. 
Скандалозната лици тација се пре т-
во ри во вистинска арена на об ви-
нувања. Премиерот Бучковски ја об вини Комисијата за корупција. Даут Емини, пр ви-
от човек на Комисијата, му возврати на премиерот, обвинувајќи го дека локацијата 
му ја ветил на словенечки "Мер катор". 

Според заклучоците од неодам неш-
ната седница на Владата, на која беа раз-
гледувани и прифатени проектите на 
германскиот "Сименс", рускиот "Лукоил" 
малезиската "Хисиага СДНБХ" и сло ве-
нечкиот "Енерготуш", овие четири ком-
пании ќе треба да го покренат еко ном-
скиот застој во државава. Така, "Си менс 
АГ" ќе ги модернизирал телеко муни ка-
циската мрежа и енергетскиот систем, 
ќе инвестирал во инфор ма тич ката те х-
но логија и во здравството. "Лук оил" ќе 
изградел синџир од 40 бен зински пум-
пи, "Енерготуш" ќе ги добие местата за 
изградба на 23 су пер маркети, а Мале-
зијците ќе ја градат браната на "Бошков 
мост", а ќе изграделе и голем станбено-
деловен комплекс со илјад ни ци станови 

ПОД ЛУПА НА "СТАНДАРД И 
ПУРС"

Министерството за финансии со оп-
шти дека од 29 јуни до 1 јули во Ре пуб-
лика Македонија престојувала деле га-
ција од кредитната рејтинг агенција 
"Стандард и Пурс", која беше ангажирана 
да го изготви првиот кредитен рејтинг 
на земјата во текот на 2004 година. При 
тоа й  е доделена оценка "ББ" со позитив-
на тенденција за странска валута и "ББ" 
со позитивна тенденција за домашна 
валута. Целта на посетата на "Стандард 
и Пурс" е да се изврши годишно, стан-
дардно ревидирање на добиената оцен-
ка за кредитниот рејтинг на државата. 

ПРОЕКТИ НА "СИМЕНС", 
"ЛУКОИЛ", "ЕНЕРГОТУШ" И 

"ХИСИАГА"
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Во текот на посетата, претставниците од кредитната агенција остварија повеќе ср ед-
би со домашни и со странски институции, меѓу кои во Министерството за фи нансии, 

во Народна банка на Република Маке донија, Ми-
нистерството за економија, Минис терството за 
труд и социјална политика, со за меник - прет-
седателот на Владата на Република Македонија 
задолжен за европска интеграција, како и со 
претставништвата на ММФ и Светска банка во 
Република Македонија, амбасадите на САД, на 
Германија и други. На средбите во ин ституциите 
од Република Македонија се раз гледани повеќе 
теми, како макроекономските движења и очеку-
вања, јавните финансии и фис калната политика, 
монетарниот и финансискиот систем, полити-

чките случувања и односи со странство. Република Македонија оче кува во сеп тем-
ври 2005 година да го добие извештајот на "Стандард и Пурс" за ре видирање на до-
биената оценка.

НАЦИОНАЛНА ПЛАТЕЖНА 
КАРТИЧКА

Поранешните вработени во А.Д. "На-
ционална платежна картичка", кои беа 
прогласени за технолошки вишок, по-
бараа од министерот за финансии Ни-
кола Поповски уште еднаш да го раз-
гледа случајот за нивно повторно вра-
ботување по огласот за вработување кој 
го објави Централниот регистар. Во пис-
мото тие го потсетуваат министерот за 
финансии дека тој им ветил оти токму 
отпуштените работници ќе имаат при-
оритет при вработување во Централ-
ниот регистар. Тие, исто така, посочуваат 
дека го имаат неопходното работно ис-
куство од оваа област и уште повеќе 
што дел од просториите кои со делбен 
биланс й припаднале на НПК, му биле 
отстапени на Централниот регистар за 
потребите на едношалтерскиот систем. 
"По објавениот оглас конкурираа пове-
ќето од нас, но ниту еден не беше при-

мен. Не оспоруваме дека се примени и 
со високо образование, но во огласот се 
бараше децидно со средна стручна под-
готовка. Имаме сознание дека се кој-
дневно, без објавен конкурс, преку ноќ 
има нови вработувања", укажуваат во 
пис  мото поранешните вработени во 
НПК. Тие истакнуваат дека се уверени 
во оправданоста на своите барања и се 
надеваат дека ќе наидат и на разбирање 
и ангажирање на министерот. Пора не ш-
ните вработени од НПК кои беа про гла-
сени за технолошки вишок добија ве ту-
вање од министерот Поповски дека ќе 
имаат предност при вработувањето ако 
ги исполнуваат условите. Тие ис так ну-
ваат дека се уверени во оправ даноста 
на своите барања и се надеваат дека ќе 
наидат и на разбирање и ан гажирање 
од министерот. Поранешните вработени 
од НПК кои беа прогласени за техно ло ш-
ки вишок добија ветување од ми нис те-
рот Поповски дека ќе имаат пре д ност 
при вработувањето ако ги испол ну ваат 
условите. Од СДСМ обвинија дека НПК 
пропаднала поради Никола Гру ев ски.

хотелс АД Скопје го достави 
ревидираниот извештај за 2004 година, 
како и извештајот за работењето на 
друштвото во 2004 година. Извештаите 
можат да се најдат на Интернет 
страницата на Македонска берза, во 
делот Друштва и пазари. 
Воедно, Интернешнел хотелс АД Скопје 
известува дека на седницата на 
Собранието на друштвото се донесени 
следните поважни одлуки: 
- Одлука за усогласување на Статутот на 
друштвото со ЗТД; 
- Одлука со која за членови на Одборот 
на директори на друштвото се избрани: 
Џорџ Зогби, Антоан Јазбек, Тиро 
Илиевски, Милиа Ел Зогби и Мирна 
Јазбек; 
- Одлука за откуп на сопствени акции, 
со која се одобрува откуп на сопствени 
акции до максимумот предвиден со 
закон, по цена еднаква на номиналната 
вредност на акциите. 

- Откуп на сопствени акции и 
нетрговски трансфери на акции од 

котирани друштва.
 Согласно точка 6.03. од Правилникот 

за котација на хартии од вредност на 
Берзата, а врз основа на податоците 
внесени во системот за тргување на 
Берзата, на 4.7.2005 година следните 
котирани друштва извршија продажба на 
сопствени акции: 
-Скопски Пазар АД Скопје изврши 
продажба на 9 сопствени обични акции 
по цена од 4.600 денари за една акција, 
преку една трансакција. 
Согласно податоците добиени од 
Централниот депозитар за хартии од 
вредност, на 4.7.2005 година се извршени 
следните нетрговски трансфери на акции 
на котирани друштва (по основ на 
компензација, подарок или наследство): 
-Макотекс АД Скопје - 75 обични акции; 
-Гранит АД Скопје - 544 обични акции; 
-Бетон АД Скопје - 15 обични акции; 
-Тутунски комбинат АД Прилеп - 40 
обични акции; 
-Комерцијална банка АД Скопје - 6 
приоритетни акции. 

во скопската населба Гор но Лисиче. Екс пертите коментираат дека сè ова е одлично 
и никој не сака да ги оспори намерите на Владата, но она што нè буни е што станува 

збор само за меморандуми за со работка, 
протоколи и писма за намери. Нема кон-
кретен проект со конкретни су ми, пре-
цизни обврски и точно утврдени рокови. 
Практично, ова се декларативни доку-
менти, кои не обврзуваат никого, ни ту 
Владата ниту инвеститорите. Спо ред ут-
врдениот деловен план на рускиот наф-
тен гигант "Лукоил", предвидена е из-
градба на синџир од 40 бензински пумпи 
во земјава, во кои ќе се вработеле 500 
луѓе. За таа цел, според меморандумот, ќе 
се користела домашната градежна опе-
ратива и домашни материјали. За возврат 
Владата ќе ги обезбеди локациите за бен-
зинските пумпи. Премиерот Бучковски на-

јави дека наредниот период  експер ти те од ми нистерствата за економија и за тран-
спорт и врски ќе продолжат со ак тив ностите за реализација на овие проекти и ре-
довно ќе треба да ја информираат Владата за прогресот на реализацијата.


