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БИЗНИС
БИЗНИС

МАКИ ЗА ЛОЗАРИТЕ ОКОЛУ 
ОТКУПНАТА ЦЕНА НА ГРОЗЈЕТО!

Производителите на грозје и натаму 
реагираат за ниската откупна цена, сме-
тајќи дека нивниот труд воопшто не е 
валоризиран!

Проблемот со откупот на вишокот 
винско грозје од годинашната реколта 
може да се реши единствено со помош 
од Владата, преку издвојување државна 
помош за исплата на пазарните вишоци, 
преку давање поволни кредити или со 
повлекување на резервите вино од ви-
нарските визби, за да се ослободи прос-
тор за прифаќање нови количества вино. 

Тоа е решението кое претставниците 
на винарските визби и на локалната власт 
го презентирале во Скопје на средбата 
со премиерот Владо Бучковски. Според 
лозарите, најголем проблем во момен-
тов не е откупната цена, туку прифа ќа-
њето на сите произведени количества 
винско грозје, кои винарите не можат 
да ги прифатат, поради однапред про-
ектираните бизнис планови за прера-
бот ка и пласман на вино.

Вишокот на грозје од 35 милиони ки-
лограми, според откупувачите, може да 
се собере во капацитетите на "Лозар" од 
Велес, "Повардарие" од Неготино и "Ви-
нојуг" од Гевгелија, за што Владата треба 
да обезбеди поволни кредити, бидејќи 
во спротивно тие уште на старт ќе ос тва-
рат финансиски загуби.

Стотици лозари протестираа пред ка-
пиите на "Тиквеш", барајќи повисоки от-
купни цени за 20 отсто, зголемена ди-
намика на откуп и 2 денара за килограм 
грозје од државата. Според лозарите, 
ако продолжи ваквата откупна поли ти-
ка, со часови чекаат да го предадат гроз-
јето, 30 милиони килограми ќе скапат на 
нива.

Кај нив сè повеќе се зголемува нер-
возата и се најавува блокада на "Тик веш".

Нема крај на проблемите за тик веш-
ките лозари. Покрај катастрофално нис-
ките откупни цени, дождот кој се зака-
нува да го скапе родот, незаин тере си-
раната власт и бавниот откуп, годинава 
имаа и нов проблем. Грозје има, ама ни-
кој не го сака.

Годинава, вишокот грозје, покрај обил-
ниот род, се појави и поради зат во ра-
њето на "Винојуг" и на велешки "Лозар", 
кои преработуваа дел од тиквешкото 
гроз је.

"Владата мора да изнајде решение - 
така е во секоја држава во ваков случај. 
Проблемот е од таков карактер што ба-
ра посредување со надлежните органи 
на власта", рече Панчо Минов, градо-
началник на Кавадарци.

За да се откупи вишокот од 35 ми лио-
ни килограми грозје, потребни се по-
волни кредити, за кои најитно треба да 
се изјасни Владата, а според познавачите 
на состојбите, најголемите винарски виз-
би "Повардарие" и "Тиквеш" имаат ка па-
цитет за да го откупат целиот род од ло-
зарите.

Свето Јаневски ја обвини Владата за 
превирањата во винарскиот бизнис. На 
градоначалникот на Кавадарци му на-
пишал протестно писмо.

"Отсега 'Тиквеш' ќе работи по нови 
правила. Лозарите ќе добијат пари за 
откупеното грозје само откако ќе се 
продаде виното. 'Тиквеш' повеќе нема 
да се задолжува со кредити за да ги ис-
плати лозарите. Ако локалната власт са-
ка да им помогне, таа нека се задол жу-
ва", му порача Јаневски на градона чал-
никот Минов.

"'Тиквеш' е приватна компанија и по-
ради тоа ние не можеме да правиме ком-
промиси со пазарната логика и да им 
служиме на политичките интереси, кои 
стојат во позадина", пишува Јаневски, 
обвинувајќи дека локалната власт со 
наредби и ултимативни барања посто-
јано му кажувала на "Тиквеш" што треба 
да направи во ваква ситуација, без да се 
запраша дали и како тоа е можно.

На Минов му вели дека упорно тро-
паат на погрешна врата - "навреме нај-
дете ја вистинската адреса пред да биде 
предоцна за сите нас"'.

Градоначалникот Минов - без ко мен-
тар. Вели - проблемот ќе се решава во 
премиерскиот кабинет.

Министерството за финансии чека на 
судска разрешница - дали може да ја 
блокира сметката на "Тиквеш", за да 
наплати близу девет милиони евра, кои 
раководството й ги должи на државата 
за незавршената доприватизација.

Токму овој спор се смета за главна 
причина за превирањата. Свето Ја нев-
ски бара да го плати со попуст и тој да се 
сведе на само два милиона евра - ва-
ријантата крајно неприфатлива за влас-
та. Во секој случај најголема жртва, за 
жал, се лозарите чиј труд и мака некој 
сака да ги изманипулира!

КОНФЕРЕНЦИЈА - 
"иМАКЕДОНИЈА 2005 - ЗА 

ПОРАСТ И ВРАБОТУВАЊА, ИСТО 
ТАКА"

За да бидеме во тек со светските слу-
чувања, глобализацијата информа цис-
ко -технолошките процеси, неделава и 
кај нас ја организиравме Првата меѓу-
народна конференција за информатичко 
општество наречена "иМакедонија 2005", 
која се одржа на 28 септември во хо те-
лот "Александар Палас" во Скопје. На 
Кон ференцијата се говореше за ИКТ во 
функција на интеграцијата на Маке до-
нија во Европската унија и, како таа да 
гради и да развива информатичко опш-
тество кое ќе води кон развој и нови 
вработувања. На Конференцијата учес тву-
ваа претставници на национални и ин-
тернационални институции, држави, 
раз војни агенции, донаторски органи-
зации, креатори на развојни политики, 
ИКТ експерти, научници, јавен сектор, 
приватен сектор и невладини органи-
зации.

Претседателот на Република Маке-
донија, Бранко Црвенковски е покро-
вител на конференцијата, а покровител 
е и на "Стратегија за развој на инфор-
матичко општество". Работниот наслов 
на "иМакедонија 2005" е "За пораст и 
вработувања, исто така" и е соодветен 
на обновената Лисабонска стратегија. 
Конференцијата треба да помогне во 
ширењето на македонската визија за 
развој на информатичкото општество, а 
нејзините најбитни пораки се дека На-
ционалната стратегија е многу повеќе 
од документ, за што говорат и досега 
преземените конкретни чекори за неј-
зина имплементација (одделни проекти 
од Акциониот план се во фаза на им-
плементација, а некои се и реализирани ). 
НСИО е дел од  напорите на државата и 
на нејзината посветеност низ развојот 
на информатичко општество да обез бе-
ди подобар квалитет на живот и прос-
перитетна иднина на граѓаните. Ваквите 
настојувања, односно македонската ви-
зија и фокусот се целосно во согласност 
со визијата и со активностите на ЕУ на 
ова поле. Целите на Конференцијата се: 
да се промовира и да се дискутира На-
ционалната стратегија за развој на ин-
форматичкото општество, да се истакнат 
приоритетните проекти наведен во Ак-
циониот план и да се побара поддршка 
во процесите на нивното импле мен ти-
рање. Конференцијата беше иницирана 
и организирана од страна на КИТ, во со-
работка и со поддршка на Програмата 
за развој на Обединетите нации (УНДП) 
и Фондацијата Институт отворено опш-



39  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 587 / 30.9.2005

           
БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

На Македонска берза на 26.9 2005 го-
дина вкупно се тргуваше со 23 акции, об-
врзницата за девизни влогови и обврз-
ниците за денационализација (прва, вто-
ра, трета и четврта емисија). Истргувани 
се 13.030 акции преку 160 трансакции и 
обврзници во номинална вредност од 
274.154 евра преку 59 трансакции. Вкуп-
но се склучени 219 трансакции и е ос-
тварен вкупен промет од 39.760.645,00 
денари.

Македонскиот Берзански Индекс-МБИ-
10 изнесуваше 2.405,60 и забележа по-
раст за 105,54 индексни поени, односно 
4,59 отсто. На Официјалниот пазар - Бер-
занска котација се тргуваше со: 1.043 
обични акции на Алкалоид АД Скопје, 
по просечна цена од 4.400,83 денари по 
акција (последна цена 4.303,00 денари); 
44 обични акции на Бетон АД Скопје, по 
просечна цена од 3.000,00 денари по 
акција (последна цена 3.000,00 денари); 
1.843 обични акции на Гранит АД Скопје, 
по просечна цена од 298,08 денари по 
акција (последна цена 292,00 денари); 
98 обични акции на Европа АД Скопје, 
по просечна цена од 1.201,00 денари по 
акција (последна цена 1.201,00 денари); 
3.016 обични акции на Комерцијална 
банка АД Скопје, по просечна цена од 
3.822,00 денари по акција (последна 
цена 3.822,00 денари); 40 обични акции 
на Макпетрол АД Скопје, по просечна 
цена од 17.000,00 денари по акција (пос-
ледна цена 17.000,00 денари); 90 обични 
акции на Македонија турист АД Скопје, 
по просечна цена од 2.754,44 денари по 
акција (последна цена 2.760,00 денари); 
556 обични акции на Охридска банка 

вредност од 500 евра, при што про сеч-
ната цена на тргување изнесуваше 66,80% 
од номиналната вредност (последна це-
на 66,80%); обврзниците издадени од 
Република Македонија за денацио на ли-
зација (трета емисија), во номинална 
вредност од 28.121 евра, при што про-
сечната цена на тргување изнесуваше 
66,00% од номиналната вредност (пос-
ледна цена 66,00%); обврзниците из да-
дени од Република Македонија за дена-
ционализација (четврта емисија), во но-
минална вредност од 186.870 евра, при 
што просечната цена на тргување изне-
суваше 65,11% од номиналната вред-
ност (последна цена 65,00%).

На Неофицијалниот пазар - Јавно по-
седувани друштва се тргуваше со след-
ните акции: 42 обични акции на РЗ КПОР 
АД Скопје, по просечна цена од 60,00 
денари по акција; 20 обични акции на 
АДУТ Македонија АД Битола, по про-
сечна цена од 1.000,00 денари по акција; 
1.662 обични акции на Краиште Тиквеш 
АД Кавадарци, по просечна цена од 
300,00 денари по акција; 676 обични 
акции на Mittal Steel Скопје (CRM) АД 
Скопје, по просечна цена од 31,00 де на-
ри по акција; 406 обични акции на Mittal 
Steel Скопје (HRM) АД Скопје, по про-
сечна цена од 31,00 денари по ак ци-
ја;113 обични акции на Тутунска банка 
АД Скопје, по просечна цена од 2.900,00 
денари по акција и 68 обични акции на 
Фустеларко Борец АД Битола, по про-
сечна цена од 300,00 денари по акција. 
На Неофицијалниот пазар - Слободен 
Па зар се тргуваше со 20 обични акции 
на Пелагонија Транс АД Прилеп, по про-
сечна цена од 1.500,00 денари по ак-
ција.

АД Охрид, по просечна цена од 4.999,85 
денари по акција (последна цена 5.000,00 
денари); 10 обични акции на Реплек АД 
Скопје, по просечна цена од 16.500,00 
денари по акција (последна цена 16.500,00 
денари);15 обични акции на РЗ Институт 
АД Скопје, по просечна цена од 62,00 
денари по акција (последна цена 62,00 
денари); 1.573 обични акции на РЗ Ус лу ги 
АД Скопје, по просечна цена од 35,00 
денари по акција (последна цена 35,00 
денари); 19 обични акции на Стопанска 
банка АД Битола, по просечна цена од 
6.720,00 денари по акција (последна 
цена 6.720,00 денари); 200 обични акции 
на Скопски пазар АД Скопје, по про сеч-
на цена од 6.400,00 денари по акција 
(последна цена 6.500,00 денари); 643 
обични акции на Топлификација АД Скоп  -
је, по просечна цена од 3.250,31 денари 
по акција (последна цена 3.200,00 де на-
ри); 833 приоритетни акции на Комер-
цијална банка АД Скопје, по просечна 
цена од 3.835,29 денари по акција (пос-
ледна цена 3.822,00 денари); обврз ни-
ците издадени од Република Македонија 
за намирување на побарувањата од гра-
ѓаните по основ на депонираните де-
визни влогови, во номинална вредност 
од 57.263 евра, при што просечната це-
на на тргување изнесуваше 74,99% од 
номиналната вредност (последна цена 
74,50%); обврзниците издадени од Ре-
публика Македонија за денацио нали за-
ција (прва емисија), во номинална вред-
ност од 1.400 евра, при што просечната 
цена на тргување изнесуваше 68,70% од 
номиналната вредност (последна цена 
68,70%); обврзниците издадени од Ре-
публика Македонија за денацио нали-
зација (втора емисија), во номинална 

тество - Македонија. Активно учество 
во Организацискиот одбор на Кон фе-
ренцијата земаа УСАИД, Секретаријатот 
за европска интеграција на Владата на 
Република Македонија и Македонската 
асоцијација на ИТ компании - МАСИТ.

Останува мошне нејасен делот наз-
начен како "ЗА ПОРАСТ И ВРАБОТУВАЊА, 
ИСТО ТАКА", чија порака е добра до кол-
ку освен теоретски го почувствуваме и 
малку попрактично со оглед на фамоз-
ната бројка невработени во државава!


