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БИЗНИС
БИЗНИС

           
БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте 
најликвидни компании во периодот од 
8.8.2005  година до 16.8.2005 година беа 
направени вкупно 213 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 48.443.343 денари.

Гранит Скопје доминираше со нај-
голем број трансакции, вкупно 47, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 3.680.366 денари. Комерцијална бан-
ка Скопје имаше 45 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 11.248.499 денари. Алкалоид Скопје 
беше активна со вкупно 42 трансакции, 
при што беа истргувани акции во вр ед-
ност од 6.134.918 денари. Најмалку тран-
сакции, вкупно 1, имаше Инвест банка 
Скопје, при што беа истргувани акции 

ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ШТЕДАЧИТЕ ОД "РАДО БАНКА"

Според најавите, најверојатно "Уни банка" ќе биде банката преку која ќе оди 
обесштетувањето на штедачите во "Радо банка". Во потесниот круг влегле четири 
банки меѓу кои, според шпекулациите, изборот паднал на "Уни банка". Враќањето на 
парите на штедачите ќе почне во најскоро време, велат во Фондот за осигурување 
на депозити, кој го врши обесштетувањето, и додаваат дека исплатата сигурно ќе 
почне пред крајниот рок 27 август. 

По изборот на банката ве-
ќе нема пречки да почне ис-
платата, иако конечните спи-
соци со 4.000 штедачи при-
стигнале дури пред не колку 
дена, информираат во Фон-
дот. Во "Радо банка" на име 
заштеда на граѓаните се за-
главени околу 1,5 милион ев-
ра. Согласно законската ре-
гулатива, Фондот ќе ги ис-

платува штедачите со влогови до 10.000 евра, во стопроцентен износ, а оние меѓу 
10.000 - 20.000 евра, во вредност од 90 отсто, но не и тие со повеќе од 20.000 евра. 
За потсетување, оваа Банка отиде во стечај во мај годинава, откако подолго време 
се соочуваше со ликвидносни проблеми, по што ја загуби лиценцата за работа. 
Покрај штедните влогови кои ќе бидат вратени, во "Радо банка" заглавија и депозити 
на правни лица, кои ќе влезат во стечајната маса, но неизвесно е дали ќе бидат 
вратени. Според информација на упатените, во Банката се давале огромни суми во 
вид кредити без покритие, а дури 13 милиони евра биле ризични пласмани.

НАМАЛЕНО ОСИГУРУВАЊЕТО ЗА СТЕЧАЈНИТЕ УПРАВНИЦИ

Стечајните управници се спасија од високите премии за осигурување. Владата ја 
намали сумата од 200.000 евра за осигурување на стечаен управник - физичко лице 
на само 25.000 евра. За управниците кои го водат стечајот преку трговски друштва, 
нема да важат предвидените 500.000 евра. Тие ќе треба да се осигуруваат на сума од 
50.000 до 250.000 евра. Висината ќе ја одредува стечајниот судија. Одлуката ја до-
нела владината комисија составена од претставници од повеќе министерства, само 
неколку дена откако кабинетот на Бучковски се пофали дека го прифатил предлогот 
за новиот Закон за стечај, кој предвидуваше високи цени за осигурување, а кои 
требаа да бидат гаранција дека стечајните управници законски ќе работат. 

Измените во новиот Закон 
за стечај, Владата ги најави со 
единствена цел да се стопира 
самоволието на стечајните уп-
равници и да се скратат ма-
ратонските стечајни пос тап-
ки, кои во просек во Ма ке-
донија траат од три до че-
тири години. По тој повод 
Владата организираше и бр-
ојни трибини при што јав но 
декларираше дека сте чајните 
управници нема уште долго 
да владеат со сте чај ните по-
стапки во Македонија. Во но-
виот Закон за стечај кој треба 
да стартува од но ем ври, и на-
таму останува оп цијата кри-
вична одговорност за сте чај-

ните управници и одземање на лиценцата за работа ако се констатира дека не-
законски го воделе стечајот.

СЛОВЕНЕЧКИОТ "ЖИТО" 
НАЈАВУВА ПРОШИРУВАЊЕ НА 

БИЗНИСОТ ВО МАКЕДОНИЈА

Словенечкиот производител на хра-
на "Жито" најавува проширување на биз-
нисот во Македонија и во Босна пре ку 
отворање нови производни по гони. Ин-
тересот за бизнис проширување го гле-
даат во евтината работна рака и во нис-
ката цена на шеќерот. Првите бизнис 
активности во Македонија и во Босна, 
Словенците ги најавуваат за крајот на 
оваа година. Идејата за отворање нови 
фабрики за храна ја потврдиле и ак цио-
нерите од "Жито", кои го усвоиле бизнис 
планот на фабриката за следните три 
години. Со проширувањето на бизнисот 
во поранешните југословенски ре пуб-
лики, Словенците се на де ваат на зголе-

РЕИЗБРАНИ ГЕНЕРАЛНИТЕ 
ДИРЕКТОРИ НА "ТУТУНСКА 

БАНКА" АД СКОПЈЕ

Мандатот на генералните директори 
и членови на работоводниот орган на 
"Тутунска банка", Ѓорѓи Јанчевски, Љубе 
Рајевски и Томе Перински, продолжен е 
за уште пет години, одлучи Управниот 
одбор на Банката. На местото на гене-
ралниот директор Јанко Гедрих е име-
нуван Митре Колишевски, досегашен 
директор на ЛБИС ДООЕКЛ Скопје. Про  -
должувањето на мандатот на ди рек то-
рите Јанчевски, Рајевски и Пе рин ски е 
поради досегашното успешно ра ко во-
дење и работење на Банката, со општи 
"Тутунска банка". За време на прет ход-
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мување на ефи ка с-
носта на фабриката. 
Со селење на про из-
вод ството во Маке-
донија и во Босна, 
Словенците можат 
да изве зуваат без ца-
рина во земјите со 
кои има ме склу чено 
дого вори за сло бод-
на трговија. Всуш-
ност, тоа се при ви-
легиите кои Сло вен-
ците ги за гу бија от-
како ста на членка на 
Ев роп ска та унија. 
Според пла нот, "Жи-
то" во Сло венија ќе 
про из ведува само 

брашно и печива, а надвор од зем јата го сели бизнисот со слат ки.

ниот мандат на дирек-
торите, Банката пет пати 
го зголеми сво јот по тен-
цијал, го подоб ри ква-
литетот на рабо тењето 
и по нудата, што резул-
тираше со зго ле му  вање 
на пазарниот удел на 
Банката, ја ра зви де-
ловната мрежа и им пле-
ментира нова ор га ни-
зација на ра бота во со-
гласност со со вре ме ни-

те банкарски трендови, се вели во соопштението. Управниот одбор смета дека со 
повторното именување на членовите на работодавниот орган трендот на успешно 
раководење и работење на Банката во сите сегменти ќе продолжи и во идните пет 
години и дека "Тутунска банка" ќе ја задржи позицијата на една од во дечките банки 
во Ма кедонија. 

ТЕЛЕКОМ СО НОВИ ЧИСТКИ?! 

Од Македонски телекомуникации 
пристигнуваат нови најави за от пуш-
тања. Во паника се 109 вработени во 
обезбедувањето на Телеком. По не ус-
пешните преговори за заедничко ре-
шение, на кој начин да останат на ра-
бота во компанијата, раководството пи-
смено ги известила чуварите дека сега 
веќе преговара со извесна домашна 
агенција, која треба да го обезбедува 
Телеком. Како тоа ќе влијае врз нивните 
работни места, ќе зависи од резултатот 
на преговорите со агенцијата. Освен 
тоа, Телеком ги известува чуварите и 
дека досегашните понуди за тие да ос-

во вредност од 102.562 денари.
-Македонскиот берзански индекс 

МБИ на 16.8.2005 година изнесуваше 
1.901,35 индексни поени.

- 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 15.8. 2005 година следниве ко-
тирани друштва извршија откуп на соп-
ствени акции:

-Скопски Пазар АД Скопје изврши 
откуп на 42 сопствени обични акции по 
цена од 4.601 денари за една акција, пре-
ку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од 
Централниот депозитар за хартии од 
вредност на 15.8. 2005 година се из вр-
шени следните нетрговски трансфери 
на акции на котирани друштва (по основ 

на компензација, подарок или на след-
ство):

-Гранит АД Скопје - 23 обични акции;
-Макпетрол АД Скопје - 32 обични 

акции.
- Винарска визба Тиквеш Кавадарци 

АД Кавадарци го достави нереви ди ра-
ниот Биланс на успех за периодот 1.1. - 
30.6. 2005 година. Билансот може да се 
најде на Интернет страницата на Ма ке-
донска берза, во делот Друштва и 
пазари.

- Согласно податоците добиени од 
Централниот депозитар за хартии од 
вредност на 12.8. 2005 година се из вр-
шени следните нетрговски трансакции 
на котирани друштва (по основ на ком-
пензација, подарок или наследство) - 
Тутунски Комбинат АД Прилеп - 57 обич-
ни акции.

танат на работа веќе не важат и дека 
преговорите се прекинати.

Компанијата продолжува со при ти-
соците, обвинуваат вработените, со на-
мера да се ослободи од нас, нудејќи не-
прифатливи предлози.

Од Телеком велат оти тие работеле 
законски и дека вработените навреме 
ќе биле известени за конечната одлука 
на компанијата.

Чуварите бараат ако не успеат да се 
договорат со раководството за тоа како 
ќе продолжат со работа, од компанијата 
да си заминат со отпремнини од околу 
20.000 евра, како што си заминаа оние 
од последниот бран отпуштања.


