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БИЗНИС
БИЗНИС

           
БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте нај-
ликвидни компании во периодот од 12. 
7.2005  година до 19.7.2005 година беа 
направени вкупно 175 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 32.365.131 денари.

Комерцијална банка Скопје доми ни-
раше со најголем број трансакции, вкуп-
но 54, при што беа истргувани акции во 
вредност од 11.340.139 денари. Алка ло-
ид имаше 38 трансакции, при што беа 
истргувани акции во вредност од 
6.090.854 денари. Гранит Скопје беше 
активна со вкупно 28 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 1.604.552 денари. Најмалку тран сак-
ции, вкупно 2, имаше Охридска банка 
Охрид, при што беа истргувани акции 
во вредност од 366.411 денари.

ВО "САСА" ПРЕКИНАТ ШТРАЈКОТ

Трудовите инвалиди од "Саса" најавија прекин на блокадата на патот кон Делчево 
и ставање во мирување на штрајкот со глад. Оваа нивна најава произлезе по 
средбата во Владата одржана со премиерот и со министерот за економија. Владата 
повторно ќе го разгледа Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Претходно 
Фондот направил погрешна анализа и открил дури 10.000 трудови инвалиди од 
фирмите загубари, обвини министерот Јакимовски. Тоа било причина за Законот да 
чека дополнителни анализи. Подоцна бројката е намалена на само 1860.

"Наскоро Владата ќе одлучи да-
ли веднаш ќе пристапи кон измени 
или, пак, ќе го задолжи Фондот за 
пензиско и инвалидско осигуру ва-
ње да направи уште една ана лиза, 
колку тоа ние имаме трудови инва-
лиди, човек по човек и фирма по 
фир ма", изјави Стефче Јакимов ски, 
министер за економија.

Трудовите инвалиди од "Саса" 
пред речиси 2 месеца го почнаа 
штрајкот со глад во неможност да 
се справат со безизлезната ситу-
ација. Нивниот статус не беше ре-
шен и поради тоа немаа никаква па -
рична помош. Инсистираа на еднократна помош од 10.000 денари, но Владата тоа не 
го прифати. 

Трудовите инспектори од Делчево ќе одат во домовите на инвалидите за да ја 
снимат нивната состојба и да им доделат социјална помош. Сопственик на руд-
ниците "Саса" од Македонска Каменица е руската компанија "Ромтрејд" на биз нис-
менот Павел Малиновски, одлучи неодамна Собранието на доверители на "Саса". 
"Ромтрејд" стана сопственик на рудниците за 3.020.000 евра. 

Според Власто Стојменовски, координатор за стечај на "Саса", во тек се адми ни-
стративно-технички работи за примопредавање на новиот сопственик, што се оче-
кува да се изврши во наредниот период. Стојменовски најави дека рудникот ќе 
биде рестартиран за пет месеци и оти во него ќе се вратат на работа 920 рудари. 
Новата фирма која ќе ја регистрира сопственикот Малиновски ќе се вика "Саса МР" 
и ќе продолжи со производство на рудни концентрати и откуп на рудни минерали. 

ВРАТЕНА УПЛАТАТА НА "ВЕРО"

Државата му ги врати  трите милиони 
евра на "Веро", пари кои ком панијата ги 
уплати за плацот спроти На родна банка. 
Милионската сума од др жавната сметка 
е пре фр лена на ком панијата. 

Нова лицитација за земјиштето ќе 
има, а "Веро", ако е незадоволен, може 
да се жали пред Врховниот суд, пора-
чуваат од Министерството за транспорт 
и врски. 

Сега, откако парите ги добија назад, 
во "Веро" сè уште не одлучиле кој ќе би-
де следниот потег. Дали ќе се жалат, сè 
уште не знаат. 

Но, упорно велат дека разрешницата 
за целата сплетка ја очекуваат од пре-
миерот Владо Бучковски. Јавно го по-
викуваат од собраниската говорница да 

ГОДИШНИНА НА СОЈУЗОТ НА 
СТОПАНСКИ КОМОРИ

Во Македонија сè уште нема добар 
бизнис амбиент за малите и за средните 
претпријатија, се согласија стопан стве-
ниците - членки на Сојузот на стопански 
комори, кои прославија годишнина од 
нејзиното постоење. 

"Сега економијата се потпира на еден 
индустриски сегмент, а тоа е металната 
индустрија и ако таму потфрлиме, а има 
најави дека ќе паѓа бизнисот во тој дел, 
тогаш и Македонија е надолу", истакна 
Венко Глигоров. 

Обидите да се привлечат странски ин-
веститори се прави на скандалозен на-
чин, велат бизнисмените. 

"Не можете да продавате земјиште за 
5 и за 25 евра, како што е на Коч, тоа ли 
е чесно работење, ама има Закон, да, 

НА БЕРЗАТА СВРТЕНИ 76 МИЛИОНИ ЕВРА

Во првата половина од годинава на Македонска берза е остварен промет од 4,7 
милијарди денари (околу 76 милиони евра), што е речиси двојно повеќе во спо-
редба со истиот период од минатата година. Иван Штериев, главен извршен дирек-

тор на Берзата, соопшти дека ова најмногу се 
должи на транспарентното работење на компа-
ниите и смета дека тоа е доказ оти пазарот ста-
нува поефикасен.

Најголем промет од 1,3 милијарди денари е 
ос  тварен во март.

"Акциите стануваат многу интересни, пред сè, 
поради зголемениот број финансиски и нефи-
нансиски информации кои ги објавуваат коти ра-
ните компании. Тие се одлична база на податоци 
за анализите на потенцијалните инвеститори. Го-
лем придонес имаат и даночните олеснувања. 
Токму затоа покренавме иницијатива за одло жу-
вање на примената на овие даноци", тврди Ште-
риев.

Од први јануари треба да почне да се напла-
тува данокот на капитална добивка, а престанува 
да важи и даночното олеснување за котираните 
компании, кои се ослободени од половина од 
сумата која треба да ја платат како данок на до-
бивка.

Обемот на акции кои се истргувани на Берзата 
е 3,5 пати поголем од лани. Речиси за половина е зголемен и прометот од продажба 
на обврзници. Најголем пораст има кај тргувањето со државните хартии од вред-
ност.
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СЛУЧАЈОТ "ТИКВЕШ" НА ТАПЕТ

Според информациите во јавноста, 
уште пред четири месеци полицијата ги 
имала исказите за тешките обвинувања 
на ексдиректорот на "Тиквеш" против 
Свето Јаневски. Коцевски уште тогаш 
бил во кавадаречката полиција. Прого-
ворил за случајот, кој бил евидентиран. 
Полицијата од Кавадарци потврдува де-
ка сведоштвото на Коцевски за те шкиот 
кри минал го поседувала уште во март. 

го реши проблемот и да им се извини 
како што тоа го стори по првата ли ци-
тација.

Пред 4 дена менаџерите на "Веро" ги 
уплатија парите за локацијата, бидејќи 
тврдат дека не добиле известување да 
не го прават тоа. 

Спротивно е тврдењето на Мини стер-
ството за транспорт и врски, од ка де 
што, пак, велат дека известувањето им 
било испратено ден пред уплатата на 
парите. 

Сега е во тек формирањето на новата 
комисија, по што ќе биде одреден и да-
тумот за новата лицитација. Даут Еми ни, 
претседателот на сега разрешената ко-
мисија, обвинета за незаконско во дење 
на лицитацијата и натаму тврди дека таа 
била законска.

тие го контролираат Собранието, ќе из-
лезат, ќе изгласаат закон дека ќе про-
давале така и така заради привлекување 
странски капитал и всушност се изи гру-
ва таа работа и веруваме дека про даж-
бата на тоа зем јиште е законска, ама за 
без пари", вели Вла димир Тодоровиќ. 

"Едноставно гледаат дека во овие мо-
менти најважно е да имате политичка по-
задина од најглавните политички пар-
тии и да го водите бизнисот со држа-
вата", ис такна Благоја Самакоски од "Ми-
кросам", Прилеп. 

За да се подобри економската ситу а-
ција во земјава тие треба да работат 
чес но и коректно, јас воопшто не сме-

там дека политичарите работат коректно и чесно за едно со нивната администрација 
која ја контролираат. 

"Бараме од Владата, од премиерот, од министрите да создадат услови да можат 
да се развиваат малите и средните претпријатија и тие да ги освојуваат регионалните 
и светските пазари", беше заклучено на средбата.

- Македонскиот берзански индекс МБИ 
на 19.7.2005 година изнесуваше 1.877,94 
индексни поени.

- Откуп на сопствени акции и не тр-
говски трансфери на акции на котирани 
друштва 

Согласно точка 6.03. од Правилникот 
за котација на хартии од вредност на 
Берзата врз основа на податоците вне-
сени во системот за тргување на Бер-
зата, на 18.7. 2005 година следните коти- 
рани друштва извршија откуп на соп-
ствени акции:

- Скопски Пазар АД Скопје изврши 
откуп на 40 сопствени обични акции по 
цена од 4.505 денари за една акција, 
преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од 
Цен тралниот депозитар за хартии од 
вредност, на 18.7.2005 година се из вр ше-
ни следните нетрговски трансфери на 

акции на котирани друштва (по основ 
на компензација, подарок или наслед-
ство):

- Макпетрол АД Скопје - 15 обични 
акции;

- Аутомакедонија АД Скопје - 100 
обич  ни акции;

- Одборот на директори на Маке-
донска берза на седницата одржана на 
16.7.2005 година донесе Одлука за 
исклучување од котација на акциите на 
Жито Скопје АД Скопје, Млаз АД Бог-
данци и ШИК Јелак АД Тетово.

Акциите на овие друштва се исклу-
чуваат од котација на Официјалниот 
пазар на Македонска берза на 18.7.2005 
година. Од истиот датум со акциите на 
Жито АД Скопје, Млаз АД Богданци и 
ШИК Јелак АД Тетово ќе може да се тр-
гува на неофицијалниот пазар на Ма ке-
донска берза.

Тогаш Коцевски се сретнал со инспек-
тор од та мош ното СВР. Сè е ре ги стри ра-
но во поли циските записници. 

И покрај сознанијата за тешките об-
винувања, за кои знаела и ги чувала 
цели 4 месеци, кавадаречката полиција 
дури сега се вклучува во истрагата за 
криминалите, откако и официјално до-
биле налог да го отворат случајот за-
едно со кавадаречкото обвинителство.

Обвинителот Прчевски во мина то-
неделната изјава за А1 телевизија рече 
дека обвинителството и полицијата се 
вклучуваат во случајот "Тиквеш". Ќе ги 
истражувале обвинувањата против биз-
нисменот Јаневски. 

Ексдиректорот Коцевски, кој јавно 
сведочеше за целиот случај, обело де-
нувајќи дека и тој самиот учествувал и 
знаел за криминалот - фалсификати, пе-
рење пари, коригирање акционерски 
книги, предавање кеш во куфери, и де-
нес вели дека досега ниту обвини тел-
ството, ниту полицијата не побарале би-
ло каква изјава и не контактирале со 
него. Во меѓувреме, повиканите и по-
сочените за инволвираност во крими-
налите со "Тиквеш" застанаа во своја и 
во одбрана на Јаневски. 

Прво премиерот го прогласи за чист 
својот економски советник. Не бил дел 
од даночната пирамида. Плаќал даноци. 
Отворањето на приватизационото до-
сие "Тиквеш" за премиерот е обид за 
засенување на даночниот мега скандал. 

И претседателката на Комисијата за 
хартии го прогласи за законско презе-
мањето на "Тиквеш", иако целата про це-
дура била спроведена дури една година 
откако Јаневски и неговата М-6 група ве-
ќе управувале со кавадаречката фирма. 


