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БИЗНИС
БИЗНИС

КРИВИЧНИ ПРИЈАВИ ПРОТИВ 
БИТОЛСКАТА ШЕЌЕРАНА

Битолската шеќерана,односно 
одговорните лица кои ги доставувале 
изјавите до Царинската управа за извоз 
на шеќер во Европската унија со 
македонско потекло без исполнување 
на условите за тоа, според најавите од 
Царината, ќе добијат кривична пријава. 
Ваквата зл о-
употреба 
Македонија 
ја чини во-
веду вање 
ограни чу-
вање на ко-
личествата 
кои можат 
да се извезат во ЕУ на 7.000 тони. 
Останува надежта дека во иднина 
лекцијата ќе биде добро научена.

АД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ "ВАРДАР" 
СПОРЕД FINANCE CENTRAL EU-

ROPE НА СПИСОКОТ НА ТОП 100 

Британското списание Finance Central 
Europe во ноември ќе објави список на 
топ 100 осигурителни компании од 
Југоисточна Европа, во специјално 
годишно издание. Finance Central Eu-
rope ќе обезбеди рангирање на 100 топ 
компании врз база на активата, 
капиталот, нето-
осигурителните 
премии, бруто-
профитот, обр-
тот на активата, 
односно рен-
табилност во 
работењето, обртот на капиталот, 
односно рентабилност на сопствениот 
капитал, врз основа на годишните 
извештаи на меѓународните ревизори.

Во испитувањето се вклучени 
осигурителни компании од Албанија, 
Босна и Херцеговина, Бугарија, 
Хрватска, Романија, Србија и Црна Гора, 
Словенија и од Македонија. Согласно 
испитувањата на Finance Central Europe, 
за менаџер на 2005 година во 
Македонија од областа на оси гу-
рувањето е избран господин Стојан 
Клопчевски, генерален директор на АД 
за осигурување "Вардар" - Скопје, која е 
прогласена и за најдобра осигурителна 
компанија во Македонија за 2005 го-
дина, согласно следните критериуми: 
најдобра актива, вкупна премија и 
според обртот на капиталот.

"ВЕРО" СТАНА СОПСТВЕНИК НА 
ЗЕМЈИШТЕТО КАЈ НБМ

Конечно, по сите перипетии 
министерот за транспорт и врски, 

Џемали 
Мехази, и 

директорот 
на грчки 

"Веро" во 
Македонија, 

Костадиос 
Теодоријадис, 

потпишаа 
Договор за продажба на земјиштето 

спроти Народна банка на Македонија, 
со што грчката фирма и официјално 
стана сопственик на оваа градежна 

парцела. За 11.000 метри квадратни 
земјиште "Веро" уплати 5,5 милиони 
евра, односно по 510 евра за метар 

квадратен. На оваа локација "Веро" ќе 
гради затворен шопинг центар со 

супермаркет во кој најавува дека ќе 
обезбеди петстотини нови работни 

места. Целата инвестиција ќе чини меѓу 
22 и 25 милиони евра, а граѓаните 

повторно ќе се "думаат" каде да 
шопингуваат со толку низок стандард?!

ФОРУМ ЗА ЗАШТИТА ОД 
ЗЛОУПОТРЕБА НА ПЛАТЕЖНИТЕ 

КАРТИЧКИ

По многуте злоупотреби на 
платежните картички, неодамна 

шеснаесет институции од Македонија 
кои ги из даваат се здружија со цел 

превен ција, детек ција и заш тита од зло-
употреба. На иницијатива на VISA Inter-

national S.E.M.E.A., а под покро-
вителство на 

УНИ Банка, 
одржан е 

Вториот 
Fraud Forum 

во Маке-
донија на кој 

присус тву-
ваа издавачи 

на платежни картички во државава, 
регионалниот риск менаџер на VISA за 
Југоисточна Европа, координаторот на 
SECI - регионален центар за суз би вање 

на финансискиот и ком пјутер ски от 
криминал, претставник од Секторот за 

организиран криминал на МВР и 
претставник од Јавното обвинителство 
на Македонија. Формирањето на Фо ру-
мот, пред сè, ќе овозможи превентивни 
и навремени активности во доменот на 
маргинализирање на злоупотребата на 

картичките на овие простори.

"ЖИТО ЛУКС" А.Д. СКОПЈЕ 
ПОНУДИ ВРАБОТЕНИТЕ ДА ГИ 

ЗАКУПАТ ПРОДАВНИЦИТЕ

Менаџерскиот тим на "Жито Лукс" 
А.Д. соопшти дека за своите вработени 
од секторот малопродажба Р.Е. 
"Промет" ја отвора втората понуда со 

допол ни телни, по поволни услови за 
изнај му вање про давници. Ком па ни јата 
нуди неповратни почетни ин ве с тиции 
од 10.000 денари, доколку под закуп 
побара продавница само еден 
вработен, од 150.000 денари за про-
давници кои ќе бидат земени под закуп 
од тројца вработени и од 600.000 
денари за продавници кои ќе бидат 
земени под закуп од шест вработени. 
Неповратните средства ќе им бидат 
дадени на вработените како надо-
месток. Продавниците ќе бидат дадени 
под закуп без закупнина до 1 јануари 
2008 година. Тоа значи дека врабо те-
ните немаат обврска да плаќаат за-
купнина на компанијата за овој период. 
Компанијата ќе й  ја понуди затекнатата 
резерва на стоки на новооснованата 
фирма по цена на чинење на "Жито 
Лукс", а севкупната опрема, исправна 
во моментот на основање нова фирма, 
ќе се понуди за откуп по книговод-
ствена вредност на "'Жито Лукс". Ос-
танува вработените да размислат и да 
одлучат за грчката понуда?!

МАКЕДОНИЈА НА 85. МЕСТО НА 
ГЛОБАЛНАТА СКАЛА НА 

КОНКУРЕНТНОСТ
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Врз основа на член 14, 22 и 23 од Законот за работни односи 
директорот на ОУ "Коле Неделковски" – Скопје, врз основа на 
донесената Одлука за распишување на 

ОГЛАС
За прием на работници на определено работно време за 

учебната 2005/2006 година

1. Два работника - хигиеничари на определено работно време, со 
основно образование
2. Еден работник хаусмајстор на определено работно време со 
завршено средно училиште
3. Еден наставник по германски јазик со 16 часа Филолошки 
факултет - германски јазик определено работно време
4. Еден наставник по англиски јазик - Филолошки факултет 
англиски јазик определено работно време

Огласот трае 5 дена од денот на објавувањето
Документите да се достават во ОУ "Коле Неделковски", Скопје

РУДАРИТЕ ДОБИВААТ САМО 
ВЕТУВАЊА

Рударите од рудникот за олово и 
цинк "Злетово" на средбата со Бил 
Фрост, менаџер на американската 
фирма "Ксеминекс", која е нов соп-
ственик на рудникот, добија ветување 
дека до крајот на седмицава ќе им биде 
исплатена една од петте неисплатени 
плати. 

"Фрост вети дека до крајот на сед-
мицава ќе ни биде исплатена една од 
петте задоцнети плати, а раководството 
ќе почне да ги набавува репрома тери-
јалите за работа во рудникот", изјавија 
претставниците на рударите кои 
присуствуваа на средбата.

"КЕЛОГ БРАУН И РУТ" ЌЕ ЈА 
ГРАДИ АМЕРИКАНСКАТА 

АМБАСАДА

"Келог Браун и Рут" ќе ја гради Ам-
басадата на САД на Кале.

Проектирањето и изградбата на 
новата зг ра да на аме ри кан ската 
Амбасада 
на скопско 
Кале вред-
на 30 ми-
лиони до-
лари, ќе ги 
извршува 
амери кан-
ската компа-
нија "Келог Браун и Рут", соопшти 
канцеларијата на Стејт департментот за 
прекуокеански градежни операции. Од 
Амбасадата велат дека нема да има 
никаква улога во давањето препораки 
за поединци и за фирми. Се предвидува 
изградбата да почне годинава, а да за-
врши во 2008 година. Амбасадата се 
гради на Кале - локација за која долго 
време се водеше спор со дел од екс-
пертите. 

 И ПРОИЗВОДИТЕ ЌЕ НИ ГИ ФИРОМИРААТ?!

Европската комисија соопшти дека на стоките кои 
Македонија ќе ги извезува треба да го пишува името 
под кое таа земја е меѓународно призната, јави бу гар-
ската агенција БТА, повикувајќи се на Ројтерс. Евро-
комесарот за царинска и даночна политика, Ласло 
Ковач, на прашање на грчкиот опозиционен евро-
пратеник, Панос Беглитис, изјави дека за да се ква-
лификува за трговски преференции земјата треба да го 
користи името Поранешна Југословенска Република 
Македонија, име под кое земјата е призната од ЕУ, НАТО и од Обединети нации. 
Беглитис во писмена форма се пожали дека земјата извезува стоки под уставното 
име. Ете, и македонските производи сакаат да ни ги фиромираат!!!

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАРБЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР
 
На Македонската берза на хартии 

од вредност АД Скопје на 30.9.2005 се 
одржа 70-та јавна берзанска аукција 
на акции и удели на која се случи ин-
тересен настан. За продажба беа по-
нудени 27 акции и 4 удели во соп стве-
ност на Фондот на пензиско и инва-
лидско осигурување на Македонија, 
но не беше склучена ниту една тран-
сакција.

Согласно Законот за хартии од вр ед-
ност (член 46, став 2) и Правилникот за 
содржината на податоците кои из да ва-
чот на хартии од вредност ги об јавува 
на веб-страницата на Берзата, сите 
друштва кои спроведуваат јавна по ну-
да на хартии од вредност се дол жни да 
го објават јавниот повик за за пи шу-
вање и купување хартии од вр едност 
на веб-страницата на Берзата. Јавните 
понуди, односно јавните по вици кои 
моментно се активни можете да ги до-
биете преку следните линкови: Комер-
цијална банка АД Скопје из вес тува де-
ка на барање на акционери-сопстве-
ници на приоритетни акции издадени 
од Комерцијална банка АД Скопје, а во 
согласност со Одлуката за замена на 
приоритетни акции во обич ни акции 
издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје број 02-1600-11398/25.3.2004 
година донесена на 17-та ре  довна сед-
ница на Собранието на Бан ката одр жа-

на на 24.3.2004 година, Банката дос-
тави барање до Централ ниот депози-
тар за хартии од вредност да изврши 
конверзија на вкупно 1.084 приори-
тетни акции во 1.084 обични акции из-
дадени од Банката. Цен трал ниот де по-
зитар за хартии од вредност со писмо 
ја известил Банката дека по стапил по 
нејзиното барање. 

Македонија е на 85. место на скалата 
на најконкурентните држави во светот 
и во однос на минатата година опадна 
за едно место, односно веднаш зад 
Украина и едно место пред Грузија. На 
скалата на конкурентност, која секоја 
година ја подготвува Светскиот еко-
номски форум и на која се наоѓаат 117 
држави, најконкурентна и годинава е 
Финска, а веднаш зад неа се САД и 
Шведска. Словенија се наоѓа на 32. 
место и во однос на лани напредувала 
за едно место, Хрватска е на 62. место, 
односно пониско за едно место, Бу га-
рија на 58. што во однос на претходната 
година е подобар ранг за едно место. 


