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БИЗНИС
БИЗНИС

           
БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте 
најликвидни компании во периодот од 
23.8.2005  година до 30.8.2005 година беа 
направени вкупно 360 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
69.263.687 денари.

Комерцијална банка Скопје имаше 
најголем број трансакции, вкупно 126, 
при што беа истргувани акции во вред-
ност од 30.443.021 денари. Алкалоид Ско-
пје имаше 70 трансакции, при што беа 
истргувани акции во вредност од 
10.506.043 денари. Топлификација Ско-
пје беше активна со вкупно 52 тран сак-
ции, при што беа истргувани акции во 
вредност од 9.097.503 денари. Најмалку 
трансакции, вкупно 1, имаше Интер не-
шенал Хотелс АД Скопје, при што беа 
истргувани акции во вредност од 
1.560.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс 
МБИ на 30.8.2005 година изнесуваше 

ЗГАСНАА ПЕЧКИТЕ ВО СКОПСКАТА ТОПИЛНИЦА

Руската компанија "Ромтрејд" ги испрати на принуден одмор сите 400 вработени 
во Топилницата "Скопски легури". Тие добиле решенија на кои пишувало дека са ми-
те бараат неплатен одмор од три месеци. На работа останале само 50 лица за да ги 
одржуваат печките. Вработените коментираат дека од 25 јули се на неплатен одмор 
од три месеци и не знаат дали повторно ќе ги вратат на работа. Газдите им објасниле 
дека, спротивно на нивните очекувања, на светските берзи паднала цена та на фе-
романганот. Поради страв за работните места, вработените инсистираат да останат 
анонимни. Тие тврдат дека во Топилницата биле ангажирани од почетокот на го ди-
нава, а биле пријавени само три месеци, од мај до јули.

ТЕНДЕР ЗА ПРОДАЖБА САМО ЗА ДИСТРИБУЦИЈАТА НА ЕСМ

Владата ја официјализираше одлуката ЕСМ да се подели на дистрибуција и про-
изводство. Тендер за продажба ќе се објави само за дистрибуцијата.

Со ова дефини-
тивно се стави крај 
на дилемите, што и 
по кој модел ќе се 
приватизира ЕСМ. 
Во државни раце ос-
тануваат дално во ди-
те, хидро и термо-
централите, освен 
ТЕЦ "Неготино", која 
се смета за непро фи-
табилен дел од ком-
панијата. Него тин-
ската централа и ди-
стрибутивниот си с-
тем ќе се прива ти-
зираат преку одво е-
ни тендери. Ваквата одлука дојде по интензивниот притисок од меѓународната 
заедница и финансиерите од Светска банка.

"Прво ќе почнеме со приватизацијата на дистрибуцијата, а потоа со останатото", 
изјави Орсалија Оранѕопулос од Светска банка.

Кабинетот на премиерот Бучковски по средбата со претставници од Светска 
банка потврди дека во оваа фаза нема да се продава производството. Со ова Вла-
дата целосно отстапи од првобитниот концепт. 

ХИДРОЦЕНТРАЛАТА "СВЕТА 
ПЕТКА" ЌЕ ПРОИЗВЕДУВА ЗА 

ТРИ ГОДИНИ

За нешто повеќе од три години трите 
хидроелектрани ХЕЦ "Козјак", ХЕЦ "Св. 
Петка" и ХЕЦ "Матка" ќе бидат функ цио-
нална производствена целина на хи-
дросистемот "Треска", кој годишно ќе 
произведува околу 250.000 мегават-
часови струја. Двата агрегата на "Козјак" 
се со капацитет од по 40 мегавати, до-
дека двата агрегата на "Матка" се со нај-
мал капацитет од по 4,5 мегавати. Хи-
дросистемот "Треска" како правно лице 
постои од први јануари годинава. Пр-
вите количества струја од хидро цен тра-
лата "Св. Петка" ќе потечат за не пол ни 
три години. Сместена на околу три е се-
тина километри југоисточно од Ско пје, 

PROCREDIT BANK СО НОВИ 
ФИЛИЈАЛИ 

Новите филијали на ProCredit Bank се 
лоцирани близу плоштадот Македонија 
во Скопје (ул. "Никола Вапцаров", 15) и 
во Карпош IV ("Партизански одреди" 
80а, пред мостот "Обединети нации"), со 
цел услугите да бидат подостапни за на-
селението и за претпријатијата во ре-
гионот.

Веќе една седмица филијалите за ед-
но со својот динамичен тим ги нудат си-
те банкарски услуги, посебно бизнис 
кредити и кредити за реновирање, пла-
тен промет во земјата и со странство, 
штедни влогови со атрактивни каматни 
стапки, уплати и исплати, наплата на 

Во април годинава, при пробното пуштање на едната печка, министерот за фи-
нансии Никола Поповски истакна дека очекува работењето на Топилницата да вли јае 
врз порастот на индустриското производство. Неработењето на Топилницата има 
негативен ефект и врз други компании, пред сè, врз "Македонски железници", кои 
се  га имаат двојно помали приходи. "Ромтрејд", исто така, е сопственик и на руд ни-
ците "Бучим" и "Саса", а има намера да ја купи и велешката топилница.
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во прекрасен и еколошки чист 
регион во кањонот на ре ката 
Треска, браната ќе создаде аку-
мулација од 10 милиони ме три 
кубни  вода. Со нејзината ре али-
зација практично ќе се ис цр пат 
можностите за изградба на дру-
ги хидроелектрани на Тр ес ка, а 
ќе се комплетира и про из вод-
ствениот дел од хидро си с темот 
"Треска", кој ги вклучува ХЕЦ 
"Козјак", ХЕЦ "Матка" и ХЕЦ "Св. 
Петка". До локацијата се до аѓа 
преку нов пат кој се издво јува 
од главниот, кој води до ХЕЦ 

"Козјак". Брзаат зашто првата фаза од изградбата на ХЕЦ "Св. Петка" треба да заврши 
до крајот на јануари 2006 година кога треба да се пренасочи реката. Според 
проценките, за нејзина реализација се потребни околу 19 милиони евра, а досега се 
потрошени 13 милиони евра. Изградбата ја финансира Електростопанство на Ма-
кедонија. 

СМЕНА НА ЉУПЧО СТОЈКОВСКИ 
- БУЈОТО

Неодамна Индустриската комора Ма-
кедонија, која е дел од Сојузот на сто-
пански комори на Македонија, на сед-
ницата на Собранието избра ново рако-
водство и ги усвои новиот статут и де-
ловник за работа на Собранието. Но ви-
от Управен одбор на Индустриската ко-
мора е составен од претставници на по-
енергични фирми, кои се занимаваат со 
производство и инженеринг. На сед ни-
цата на Собранието, делегатите за в.д. 
претседател на Комората го избраа Пе-
тре Филипоски, претседател на Адинг 
АД.

сметки за комуналии, дебитни и кредитни картички. ProCredit Bank најави дека сите 
нови клиенти на овие две филијали, во текот на септември ќе можат да: аплицираат 
за бесплатна Маестро дебитна картичка во ЕУР и МКД; аплицираат за Мастер кре-
дитна картичка со 50 отсто намалена провизија; отворат жиро-сметка чие одр жу-
вање за првиот месец е бесплатно и да запишат државни записи без надо месток. Со 

цел да ги направи услугите кон гра ѓа-
ните уште подостапни, Pro Credit Bank 
ги намали провизиите во платниот про-
мет со странство, осо бено прови зиите 
за приливите за ус лугата ProPay: имено, 
за приливите од земјите од мре жата на 
ProCredit Bank, за претпри ја ти јата се на-
малени за 65 отсто (од 0,15 от сто на 0,05 
отсто од сумата на приливот), а за фи-
зички лица за 85 отсто (од 0,30 отсто на 
0,05 отсто од сумата на при ли вот). Све-
че ното отворање на двете фи лијали ќе 
се одржи во текот на сеп тември. 

2.048,59 индексни поени.

- Согласно податоците добиени од 
Централниот депозитар за хартии од 
вредност, на 29.8. 2005 година се из вр-
шени следните нетрговски трансфери 
на акции на котирани друштва (по основ 
на компензација, подарок или наслед-
ство):

-РЖ Економика АД Скопје - 18 обични 
акции;

-РЖ Интер-Траншпед АД Скопје - 19 
обични акции;

-РЖ Техничка контрола АД Скопје - 7 
обични акции;

-РЖ Институт АД Скопје - 5 обични 
акции;

-Макстил АД Скопје - 417 обични ак-
ции.

- Од Македонска берза известуваат 
дека ја објавуваме блок трансакцијата 
со акциите на:

АД Краиште Тиквеш Кавадарци

Шифра: КРТИ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Неофицијален па-

зар - јавно поседувани друштва
Номинална вредност: 100 ДЕМ
Количина: 10.552
% од основната главнина: 26,38%
Цена по акција (во денари): 474,00
Вредност на трансакција (во денари): 

5.001.648,00
Членка-Продавач:ТК
Членка-Купувач: ТК
- Согласно податоците добиени од 

Централниот депозитар за хартии од 
вредност, ве известуваме дека на 26.8. 
2005 година се извршени следните не-
трговски трансфери на акции на ко ти ра-
ни друштва (по основ на компензација, 
подарок или наследство):

-Агроплод АД Ресен - 57 обични ак-
ции;

-Гранит АД Скопје - 540 обични 
акции.

"Моја задача во наредните 90 дена ќе 
биде да најдеме квалитетни кандидати 
за претседател на оваа Комора, кој ќе ја 
води Комората како една од најважните 
сегменти од македонската економија", 
изјави Петре Филипоски, новиот в.д. 
претседател. 

Претставниците на Собранието на Ин-
дустриската комора негативно го оце ни ја 
однесувањето на претходниот прет се-
дател, Љупчо Стојковски, кој сп ро тивно 
на интересите на нејзините чле нови се 
залагаше за спојување на оваа Комора 
со старата Стопанска комора. 

"Заедно со Агробизнис комората, Ин-
дустриската комора Македонија е една 
од најзначајните комори во Сојузот на 
стопански комори. Успешната работа на 
оваа Комора ќе овозможи постигнување 
поголеми резултати во македонската 
економија. Постојат области кои итно 
треба да се решаваат и тоа во делот на 
енергетиката, откупот на земјоделските 
производи, како и реакциите на сто-
панствениците за евентуалната спрега 
меѓу судството и банкарскиот систем. 
Сè ова придонесува конкурентноста на 
македонската економија драматично да 
опаѓа", изјави Венко Глигоров, претсе-
дател на Сојузот на стопански комори.

Неодамна, за разлика од старата Сто-
панска комора, Индустриската комора 
заедно со другите комори кои се во Со-
јузот на стопански комори, ја оцени еко-
номската програма на Владата на РМ ка-
ко недоволно добра и без рокови, бу-
џети, одговорности и очекувани ре-
зултати. 


