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БИЗНИС
БИЗНИС

           БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте 
најликвидни компании во периодот од 
19.7.2005 година до 26.7. 2005 година 
беа направени вкупно 163 трансакции, 
при што беа истргувани акции во вр ед-
ност од 125.561.965 денари.

Гранит Скопје реализираше најголем 
број трансакции, вкупно 49, при што беа 
истргувани акции во вредност од  
98.125.906 денари. Комерцијална банка 
Скопје беше активна со вкупно 46 тран-
сакции, при што беа истргувани акции 
во вредност од 13.927.533 де нари. Ал-
калоид Скопје имаше 21 трансакција, 
при што беа истргувани акции во вред-
ност од 1.761.270 денари. Најмалку тран-
сакции, вкупно две, имаше Силекс банка 
Скопје, при што беа истргувани акции 
во вредност од 579.447 денари.

КОЈ ЌЕ ГИ ПЕЧАТИ "ДЕСЕТДЕНАРКИТЕ"?!

Се најави жолчна борба за бизнисот со печатење пари, која ќе се води меѓу  
прилепската печатница "11 Октомври" и англиската фирма "Дела руе". Само една ќе 
биде избрана да ја печати банкнотата од 10 денари, за што ќе се знае по неколку 
дена. Бизнисот не е мал, се проценува на околу еден милион евра. До 2008 година 
треба да се испечатат околу 40 милиони банкноти од 10 денари, што ќе ги заменат 
старите кои се во оптек. Гувернерот Гошев вели, монополи нема да има - ќе победи 
најдобриот.

"Монопол нема да има и тој 
што ќе има капацитет да ги ис-
полни обврските за да направи 
пари со квалитет каков што е по-
требен, тој ќе го добие тендерот", 
изјави Петар Гошев, гувернер на 
НБРМ.

Само пред неколку месеци, 
токму по барање на Гошев, со об-
разложение дека се работи за 
приватна фирма, на печатницата 
"11 Октомври" й  беше одземено 
законското овластување за пе-
чатење на македонските монети. 
Со новото решение нив може да 
ги печатат и странци избрани на меѓународен тендер. Според правилата за овој 
избор, најважна е цената, потоа квалитетот на понудата. Прилепската печатница 
досега ги печатеше банкнотите од 10, 50 и 100 денари. Англичаните, пак, поголемите 
банкноти - од 500, 1.000 и 5.000 денари. Анализите покажуваат дека токму пет стот-
ката и илјадарката се најфалсификувани банкноти кај нас. Дали и македонската 10 
денарка ќе се печати во странство, во случајов во печатници на Малта, ќе одлучи 
цен тралната банка.

Фирмата МАТЕЛ планира пред Владата да ја претстави својата иницијална инве-
стиција во сферата на софтверот. Станува збор за Гринфилд-инвестиција, преку која 
ќе се вработат повеќе од 200 високообразовани кадри. Софтверот, кој би се из-
работувал во нашава земја, ќе биде извозен артикл, односно наменет исклучително 
за странскиот пазар. Групата која ќе го презентира проектот ќе ја предводи Рон 
Нојман, потпретседател на "Мер груп", инаку, основач на македонската фирма 
МАТЕЛ, која е основана од израелската групација "Мер". Таа на јавноста й  е позната 

ЗБУНЕТИ КЛИЕНТИТЕ НА РАДО 
БАНКА 

Стечајниот управник на Радо банка, 
Радослав Кипровски, не ги известил 
јавно лицата и фирмите кои зеле кредит 
од Радо банка пред нејзиното про па-
ѓање каде што можат да ги уплатуваат 
ратите. Дознаваме дека Кипровски веќе 
отворил денарска и девизна сметка во 
Комерцијална банка. На денарската 
сметка веќе имало уплати, но на де виз-
ната ретко пристигнувале пари. Бан-
карите коментираат дека Кипровски 
имал об врска јавно да ги обелодени 
сметките на Радо банка за да собере 
што повеќе пари, бидејќи со нив ја пол-
ни стечајната маса на банката, а од неа 
им се плаќа на доверителите. Пред не-
колку дена сте чајниот управник зами-
нал на годишен одмор и не беше до-
стапен за изјава. Во меѓувреме, клиенти 
на Радо банка се обраќале и до други 
домашни банки за да се информираат 
ка де да ги уплатат парите, но нивните 
обиди биле залудни. Поради оваа ситуа-
ција банкарите му при пишуваат на 
Кипровски голема неодговорност. 

"РОМТРЕЈД" ОТПУШТА 500 
РАБОТНИЦИ ОД "СКОПСКИ 

ЛЕГУРИ"

Околу 500 вработени од "Скопски 
легури" ќе бидат отпуштени од работа 
во наредните два месеца. Новиот газда 
на скопската топилница, руската фирма 
"Ромтрејд", се правда дека дели откази 
поради големиот пад на цената на фе-
романганот на меѓународните берзи. Ра-

МАТЕЛ ЗАИНТЕРЕСИРАНА ЗА ГРИНФИЛД-ИНВЕСТИЦИЈА

по својот проект за диги-
тализација на ЕСМ и за ис-
користување на електро-
мрежата за нудење ТВ-ка-
бел, Интернет и ВОИП. Овој 
проект подразбира ин ста-
лирање на најсовремена 
ПЛЦ и АМР - технологија, ко-
ја овозможува давање па-
кет-телекомуникациски ус-
луги за период од најмалку 
триесет години, при што за 
ова време, според пред-
логот на МАТЕЛ, државата 
би добивала и околу 15 от-
сто од профитот кој компа-
нијата би го остварувала на 

годишно ниво. Покрај МАТЕЛ, сличен ваков проект презентираше и "Веве груп" 
изработен од "Самсунг", а кој се однесува на осо временување на ЕСМ. "Веве груп" и 
"Самсунг" се заинтересирани за оптичкиот ка бел на ЕСМ и планираат да го 
искористат исклучително за потребите на фиксната те лефонија. За реализација на 
оваа идеја "Веве груп" најави кредитирање од корејската влада. 
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Банкарите се плашат дека проблем со кредитите од Ра до банка може да се јави и 
при обезбедувањето на при силна наплата со барирани чекови, кои не важат кога 
банката оди во стечај.

Луѓето од банкарскиот бизнис неофицијално коментираат дека барирани чекови 
во Радо банка биле користени и за кредити чиј износ надминувал 200.000 денари, 
колку што бил максимумот за кој банките прифаќале вакви чекови. За ова забелешка 
имала и Народна банка на Македонија, пред да й  ја одземе дозволата за работа на 
Радо банка, по што таа отиде во стечај.

Стечајната постапка во Радо банка е отворена пред повеќе од два месеца, но с# 
уште не мрдна од место. Не е почната ниту постапката за враќање на штедните 
влогови на лицата чиј износ не поминува 10.000 евра, иако рокот истекува за еден 
месец. Оваа постапка заглави поради тоа што стечајниот управник Кипровски до-
ставил неисправни списоци на штедачи до Фондот за осигурување на депозити.

ководството на компанијата на ја вува 
дека вработените по потреба ќе ги 
повикува на работа кога цените на 
пазарот ќе бидат поволни. "Ромтрејд" 
ја купи скопската топилница пред 
помалку од една година й  ветуваше 
дека ќе го обнови производството и 
ќе извезува. Руската фирма се оби ду-
ва да стане газда и на велешката то-
пилница.

Македонската Влада најверојатно 
нема да земе ниту денар отштета од ве л-
шката компанија "Глендор естејт", ко ја 
воопшто не инвестираше во "Бу нарџик" 
и го изгуби правото да управува со сло-
бодната економска зона. Пробиен е ро-
кот во кој требаше да се поднесе тужба 
против "Глендор естејт" и да се бара от-
штета. Заменик-јавниот правобранител, 
Александар Маринчиќ, кој го води слу-
чајот, заминал на годишен одмор, иако 
требаше да поднесе тужба седум дена 
по поднесувањето на привремената 
мер  ка во јуни, со која од судот се бара 
да му забрани на "Глендор естејт" да по-
дигне 200.000 евра од сметката во Ко-
мер цијална банка. Овие пари Велшаните 
ги депонираа како основачки влог за 

- Македонскиот берзански индекс 
МБИ на 26.7.2005 година изнесуваше 
1.897,81 индексни поени.

- Комисијата за хартии од вредност, 
постапувајќи по член 16 од Правилникот 
за содржината и начинот на водење Ре-
гистар на акционерски друштва, на ден 
19.7. 2005 година изврши бришење на 
четири друштва од Регистарот и запиша 
две нови друштва во Регистарот, со што 
вкупниот број акционерски друштва 
кои се водат во Регистарот изнесува 166.

Од Регистарот на акционерски друш-
тва, поради неисполнување на крите ри-
умите од член 55б, односно 5д од За ко-
нот за хартии од вредност, избришани 
се следните друштва: Треска Мебел АД 
Скопје; Карпош-Галантерија АД Крива 
Паланка; Жито Струмица АД Струмица и 
Лихнида АД Охрид.

- Во Регистарот на акционерски др уш-
тва, согласно член 55б од Законот за 
хартии од вредност запишани се след-
ните акционерски друштва: Неметали 
Ог ражден АД Струмица; Бисерка АД 
Куманово.

- Македонска берза на хартии од 
вредност АД Скопје известува дека е 
извршено намалување на надоместокот 
за тргување со државни записи, изда де-
ни од Министерство за финансии на РМ 
и истиот сега изнесува 0,025% од вред-
носта на извршената трансакција.

Согласно Одлуката на Одборот на ди-
ректори на Македонска берза на хартии 
од вредност АД Скопје бр. 02-537/1 од 
21.3. 2005 година.

Со ова намалување Македонска бер-
за на хартии од вредност АД Скопје има 
за цел да го стимулира секундарното тр-
гување со овој вид хартии од вредност.

ДРЖАВАТА ГО ПРОБИ РОКОТ ЗА 
ТУЖБА

закуп на "Бунарџик". Во Јавното пра во-
бранителство вината ја префрлаат во су-
дот, кој досега не донел одлука за при-
времената мерка оти сè уште не било 
закажано рочиште. Во оваа институција 
велат дека причината поради која за-
главиле сите постапки за "Бунарџик" е 
тоа што е летен период и судовите веќе 
ги користат годишните одмори. Според 
информациите, Министерствата за тр ан-
спорт и за финансии сè уште не до ста-
виле пресметки за тоа колку државата 
била оштетена со тоа што "Глендор ес-
тејт" и по шест месеци од управувањето 
со зоната не вложи ниту денар. Поради 
ова не можело да се прецизира ниту 
сумата која ќе се бара како отштета од 
велшката компанија. Од Министерството 
за транспорт најавија дека ќе ја пре-
сметаат отштетата, а тоа го ветија и од 
ресорот за финансии. 


