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БИЗНИС
БИЗНИС

           

"САСА" ВО СТАГНАЦИЈА

По тригодишно стопирање на производството во рудниците "Саса", на теренот сè 
уште преовладува состојба на статус кво. Новиот купувач "Ромтрејд", спротивно од 
правилата во воената металургија, ги занемари подготовките во рударските јами. 
Единствено што направи се ситните поправки во кујната.

За деветстотини рудари кои очекуваат вработување е несфатливо годишното гу-
бење на 80 милиони долари. Во изминативе три години, поради неработењето на 
"Саса", државата изгуби вкупно 15 милиони евра на име даноци и придонеси.

Рударската опрема во најбо га то то ма-
кедонско наоѓалиште 'рѓо су ва во го ди-
ната кога оловото и цинкот се нај ви-
соко платени на светската берза.

Сепак, она што најмногу заг ри жува е 
завршувањето на втората фаза од сана-
цијата на старото ја ловиште, за која се 
потребни уште 2 милиона евра. Но, до-
колку но виот купувач е се рио зен, во 
старт ќе почнеше со изградбата на но-
вото јаловиште, за што се пот реб ни уш те 
6 милиони евра. Владата доби гаран-
ција дека до Нова го дина Малиновски 
ќе го рестартира "Саса", а за безбедно 

депонирање на јаловината, без да се повтори еколошката катастрофа, од Минис-
терството за екологија, односно министерот Зоран Шапуриќ, вели:

"Владата има гаранција и морам да кажам дека таа ќе направи сè тие да бидат 
запазени, не само преку изградбата, туку и во оној момент кога ќе бидат извадени 
употребни дозволи - елаборати и сè тоа да биде санирано".

Но, домашните експерти на кои Малиновски заборави да им плати 15.000 евра за 
изготвување на развојниот план во рудниците "Саса", неодамна ги напуштија пре-
говорите и со Владата и со Малиновски, кој според нив, предолго тактизирал во 
намерата да ја купи Топилница по намалена цена.

Тие се сомневаат во сериозноста на "Ромтрејд" и никако не се убедени во вла-
дините најави за рестартирање на "Саса" до Нова година. Велат дека според за пуш-
теноста на ова рудно наоѓалиште за тоа се потребни уште десетмесечни под го-
товки.

КБ ПРВО ПЕНЗИСКО ДРУШТВО ПОЧНУВА СО ПРОДАЖБА НА 
ОСИГУРУВАЊА

"БОНУМ" СО НОВ ПОГОН ВО 
КУМАНОВСКО

Фирмата "Бонум" во кумановското се-
ло Драгоманце, отвори нов производ-
ствен капацитет за преработка на зе лен-
чук. Во погонот со капацитет за пре ра-
ботка на 6.000 тони зеленчук, според на-

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

На Македонска берза на 12.9.2005 го-
ди  на се тргуваше вкупно со 15 акции, об-
врзницата за девизни влогови и обврз-
ниците за денационализација (втора, тре   та 
и четврта емисија). Истргувани се 3.814 
акции преку 72 трансакции и обврзници 
во номинална вредност од 336.659 евра 
преку 74 трансакции. Вкупно се склу че-
ни 146 трансакции и е остварен вкупен 
промет од 22.094.872,00 денари.

Македонскиот берзански индекс - МБИ-
10 изнесуваше 2.174,54 и забележа по раст 
за 33,29 индексни поени, односно 1,55%.

На Официјалниот пазар - Берзанска 
котација се тргуваше со: 115 обични ак-
ции на "Алкалоид" АД Скопје, по про сеч-
на цена од 4.400,00 денари по акција (пос-
ледна цена 4.400,00 денари); 46 обич  ни 
акции на Бетон АД Скопје, по просечна 
цена од 2.501,00 денари по акција (пос-
ледна цена 2.461,00 денари); 210 обични 
акции на Гранит АД Скопје, по просечна 
цена од 278,00 денари по акција (пос-
ледна цена 278,00 денари); 54 обични ак-
ции на Земјоделски комбинат Пела гони ја 
АД Битола, по просечна цена од 452,00 
денари по акција (последна цена 452,00 
денари); 1.647 обични акции на Комер-
цијална банка АД Скопје, по просечна 
це на од 2.720,34 денари по акција (пос-
ледна цена 2.820,00 денари); 49 обични 
акции на Макпетрол АД Скопје, по про-
сечна цена од 17.520,51 денари по акци-
ја (последна цена 17.501,00 денари); 238 
обични акции на РЗ Економика АД Скоп-
је, по просечна цена од 50,00 денари по 
акција (последна цена 50,00 денари); 862 

ХОЛАНЃАНИТЕ ВЛЕГУВААТ ВО 
ПОШТЕНСКА?!

Според последните најави, холан дска-
та ИНГ банка дефинитивно ќе ја купи 
Пош тенска банка. Влезот на Холанѓаните 
во банкарскиот бизнис во земјава бил 
потврден по неколкудневните прегово-
ри меѓу македонскиот преговарачки тим 
од Еуростандард банка и од холандските 
менаџери во Амстердам. 

На преговарачката маса биле отво ре-

КБ Прво пензиско друштво е подготвено од 20 септември да почне со продажба 
на осигурувања и зачленување на осигуреници за таканаречениот втор столб на 
осигурување и се надева на успех со оглед на тоа дека веќе формирала широка 
мрежа на агенти и голем број  продажни места.

"Како целна група при нудењето на пензиското осигурување, КБ Прво пензиско 
друштво ги има сите граѓани, без оглед на нивната возраст. Ние им се обраќаме на 
сите. Сметаме дека младите не треба ниту да размислуваат или да имаат дилеми 
дали да пристапат кон двостолбниот систем на пензиско осигурување. Изминатиов 
период всушност најголем интерес покажаа повозрасните, кои се поблиску до 
пензијата и за кои таа е реалност", рече директорката на КБ Прво пензиско друштво, 
Јадранка Мршиќ.

Покрај КБ Прво пензиско друштво, на граѓаните осигурување ќе им продава и 
Нов пензиски фонд, второто друштво кое за тоа доби дозвола од државата.
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ФОРМАЛИЗИРАНА ОДЛУКАТА 
ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЕСМ

Владата ја формализира одлуката од 
дистрибутивниот систем на Елек тросто-
пан ство да бидат понудени 90 отсто од 
акциите, а за ТЕЦ "Неготино" да се бара 
стра тешки инвеститор кој би купил 100 
про центи. 

Ваква одлука донесе Комитетот за 
при  ватизација на ЕСМ, а Владата само ја 
вери фикува. Единствената дилема беше 
дали да се продадат 60 или 90 проценти 
од ак циите на дистрибутивната фирма. 

Паднала одлука за поголемиот пакет 
ак ции, за да се зголеми нивната атрак-
тивн ост. Продажбата треба да заврши 
до поче токот на 2006 година, до кога 
треба да се најде и инвеститор за не про-

67,00%); обврзниците издадени од Ре-
публика Македонија за денацио нали за-
ција (четврта емисија), во номинална 
вредност од 285.044 евра, при што про-
сечната цена на тргување изнесуваше 
66,97% од номиналната вредност (пос-
ледна цена 67,00%).

На Неофицијалниот пазар - Јавно по-
седувани друштва се тргуваше со след-
ните акции: 60 обични акции АДУТ Ма-
кедонија АД Битола, по просечна цена 
од 1.000,00 денари по акција.

На Неофицијалниот пазар - Слободен 
Пазар се тргуваше со следните акции: 
13 обични акции на Пелагонија Транс АД 
Прилеп, по просечна цена од 1.500,00 
денари по акција.

Комерцијална банка АД Скопје ин-
формира дека на барање на акционери-
сопственици на приоритетни акции из-
дадени од Комерцијална банка АД Скоп-
је, а во согласност со Одлуката за замена 
на приоритетни акции во обични акции 
издадени од Банката број 02-1600-
11398/25.3.2004 година донесена на 17. 
редовна седница на Собранието на Бан-
ката одржана на 24 март минатата го ди-
на, Банката достави барање до Цен трал-
ниот депозитар за хартии од вредност 
да изврши конверзија на вкупно 122 
приоритетни акции во 122 обични 
акции издадени од Банката.

Централниот депозитар за хартии од 
вредност со писмо ја известил Банката 
дека постапил по нејзиното барање. Со 
тоа, новата состојба на бројот на акции 
издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје: 161.079 приоритетни акции и 
1.852.988 обични акции.

ни повеќе прашања, особено откако Хо-
ланѓаните добија детаљни информации 
за работењето на Поштенска банка, за 
финансиската кондиција на вработе ни-
те, за менаџерските договори.

Како што објави А1 телевизија, ИНГ ос-
танува на ставот дека Поштенска банка 
располага со застарена компјутерска тех  -
ника и дека се неопходни инвестиции.

Останува непознато дали холандската 
понуда за инвестиции е и камен на соп-
нување за договорот околу цената по 
која сакаат да ја купат Банката.

обични акции на РЗ Услуги АД Скопје, по 
просечна цена од 31,00 денари по ак-
ција (последна цена 31,00 денари); 142 
обични акции на Стопанска банка АД 
Битола, по просечна цена од 6.125,93 де-
нари по акција (последна цена 6.200,00 
денари); 120 обични акции на Топли фи-
кација АД Скопје, по просечна цена од 
3.600,42 денари по акција (последна це-
на 3.600,00 денари); 2 обични акции на 
Фершпед АД Скопје, по просечна цена 
од 27.500,00 денари по акција (последна 
цена 27.500,00 денари); 26 приоритетни 
акции на Комерцијална банка АД Скоп-
је, по просечна цена од 2.700,00 денари 
по акција (последна цена 2.700,00 де на-
ри); 230 приоритетни акции на Охридска 
банка АД Охрид, по просечна цена од 
2.986,96 денари по акција (последна 
цена 3.000,00 денари); обврзниците из-
да дени од Република Македонија за на-
мирување на побарувањата од граѓа ни-
те по основ на депонираните девизни 
вло  гови, во номинална вредност од 
8.455 евра, при што просечната цена на 
тргување изнесуваше 74,17% од номи-
нал ната вредност (последна цена 74,50%); 
обврзниците издадени од Република 
Ма кедонија за денационализација (вто -
ра емисија), во номинална вредност од 
700 евра, при што просечната цена на 
тргување изнесуваше 66,00% од номи-
налната вредност (последна цена 66,00%), 
обврзниците издадени од Република 
Ма кедонија за денационализација (тре-
та емисија), во номинална вредност од 
42.460 евра, при што просечната цена 
на тргување изнесуваше 66,77% од но-
ми налната вредност (последна цена 

јавата на сопственикот на "Бонум",  Мом-
чило Ивановски, на почетокот се очеку-
ваат 100 вработувања. На свеченото от-
во рање на погонот градоначалникот на 
Општина Куманово, Зоран Дамјановски, 
меѓу другото, изјави и дека инвес ти ци-
јата ќе придонесе за развој на руралниот 
регион.

фитабилната термоелектрана од Него-
тино. Идејата е таа да се гасифицира за 
да се поевтини про изводството. До ва-
ков развој во приватизацијата на нај-
вредната македонска ком панија доаѓа 
откако Владата ја смени првобитната од-
лука ЕСМ да го продаде цело и одеднаш, и 
реши засега електраните да останат под 
државна капа. Тоа го стори под притисок 
на домашните експерти и странските 
ментори, кои ја предупредија дека про-
дажбата во една целина може да биде 
штетна за државата, бидејќи ќе создаде 
нов приватен монопол кој ќе се грижи 
само за својот профит. Трансформацијата 
на ЕСМ е еден од најсериозните проекти 
кои Македонија треба да ги истурка ако 
сака да обезбеди енергетска неза вис-
ност и квалитетно снабдување со струја 
во иднина.


