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БИЗНИС
БИЗНИС

КОЈ ЌЕ ГО ОТКУПИ 
ДОМИНАНТНИОТ ПАКЕТ НА 

"ПОШТЕНСКА"?!

Според медиумските шпекулации, 
Владата преку "Македонска пошта" ќе 
го откупи доминантниот пакет акции на 
"Поштенска банка", сега во сопственост 
на "Еуростандард". Според акциониот 
план, кој е усогласен меѓу Владата и 
Народна банка, "Еуростандард" која 
реши да ги продаде акциите во 
"Поштенска", според статутот на 
Банката мора прво да ги понуди на 
Владата. Откако ќе ја добие понудата, 
"Македонска пошта" во име на Владата, 
на "Еуростандард" ќе му исплати 290 
милиони денари за 66 отсто од 
"Поштенска", односно сумата по која се 
купени акциите плус камати за трите 
месеци во кои "Еуростандард" 
управуваше со Банката. Според 
акциониот план, парите за акциите на 
"Еуростандард", "Македонска пошта" ќе 
ги позајми од Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен 
простор, а дополнително ќе се 
договорат како ќе се враќаат 
средствата. Потоа Владата, преку 

министерот за финансии како главен 
преговарач ќе ја продаде "Поштенска" 
на ИНГ без зградата, бидејќи 
Холанѓаните се изјасниле дека не им 
треба. Атрактивната зграда на 
"Поштенска" во строгиот центар на 
Скопје, во непосредна близина на 
плоштадот "Македонија", ќе остане на 
државата. Потоа ИНГ и "Македонска 
пошта" треба да извршат 
докапитализација на Банката за 
соодносот да остане ист, 66 отсто на 
холандскиот инвеститор и 33 отсто на 
државата. Откако акциониот план ќе се 
усвои, Владата ќе ја извести ИНГ за 
новата опција како да ја купат 
"Поштенска", која според доброупатени 
извори е поповолна за нив.

СЕРТИФИКАТ ЗА СВЕЖА ХРАНА

Полека, со употреба на светските 
стандарди за квалитет, се 
приближуваме кон ЕУ.

Првиот "ЕУРЕГАП" сертификат за 
свежи земјоделски производи во 
Република Македонија на свечен начин 
им беше врачен на 15 членови на 
Здружението "Еко храна" од Гевгелија. 
Сертификатите ги додели Никола 
Чолаковски, управител на 
сертификационото тело "ИЦЕБО", под 
покровителство на Амбасадата на 
Кралството Холандија. Свеченоста ја 
организираше Здружението "Еко 
храна", во соработка со Агенцијата за 
поттикнување на развојот на 
земјоделството на Македонија-работна 
единица Гевгелија. Претставниците на 
Здружението "Еко храна" се надеваат 
дека нивните производи сега полесно 
ќе бидат прифатени на пазарите од 
земјите-членки на Европската унија. 
Само на ваков начин нашите производи 
ќе бидат конкурентни на европскиот 
пазар. 

ОТВОРЕНА "КЕРАМИКА НОВА"

Во Велес, во кој грнчарството 
егзистира долг период, свечено е 

отворена "Керамика нова" - фабрика 
која ги продолжува традициите на 
поранешната фабрика за плочки. Таа 
работеше во рамките на гигантот 
"Порцеланка", која сега е именувана 
"Нова Холдинг". Фабриката е опремена 
со најсовремена технологија, а  во неа 
работат стотина поранешни вработени, 
стари велешки мајстори на занаетот, 
кои треба да ја продолжат традицијата.

"Ова е инвестиција вредна четири 
милиони евра, со која се активираше 
еден дел од некогашна 'Порцеланка', и 
тоа фабриката за плочки 'Керамика 
нова'. Работно ангажиравме стотина 
поранешни вработени, а во наредниот 
период, според потребите на пазарот, 
ќе инвестираме во зголемувањето на 
производството. Како групација ќе 
одговориме на светските потреби за 
висока технологија", изјави 
сопственикот Трифун Костовски.

Фабриката дневно произведува 
2.500 метри квадратни плочки, а со 
планот за догодина се предвидува 
годишно да се произведуваат 3.000.000 
квадратни глазирани плочки. Најважно 
е што во Велес повторно ќе има парче 
леб за старите мајстори. 

"ВИТАМИНКА" СО НОВ ПОГОН

Со десет нови вработувања, 
прехранбената индустрија "Витаминка" 
од Прилеп го пушти во употреба 
новиот погон за производство на "Вики 
крем", заедничка инвестиција со 
словенечкиот партнер "Дрога 
Колинска", тешка 400.000 евра.  

"Договорот за деловно-техничка 
соработка е за период од 5 години, 
годишно ќе се произведуваат околу 550 
тони 'Вики крем', а планиран е вкупен 
обем на продажба од 900.000 до 
1.000.000 евра. Машините ги купивме 

од словенечката компанија и ќе ги 
исплаќаме по поволни услови во 
наредните 3 години", изјави Симон 
Наумоски, директор на "Витаминка". 

Претседателот на Управниот одбор 
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на "Дрога Колинска", Роберт Фарко, 
потенцираше дека "Витаминка" е нивен 
избор зашто е на високо ниво меѓу 
конкуренцијата во прехранбената 
индустрија на просторот од 
поранешните југословенски републики.

Инаку, "Витаминка" е прилепска 
фирма во која работат околу 400 
работници.

"СИЛМАК" ЌЕ МОРА ДА ГО 
ПЛАТИ ДОЛГОТ

"Силмак", според последните најави, 
ќе мора да го плати долгот кон ЕСМ. 
Заменик-претседателот на Владата за 
економски прашања, Минчо Јорданов, 
во изјавата по Годишната конференција 
за конкурентност, 10-месечниот 
неплатен долг од 10 милиони евра на 
"Силмак" кон ЕСМ го квалификува како 

сериозен дневен проблем и 
комерцијално прашање меѓу две 
компании. Електростопанство ќе ги 
толерира големите должници до крајот 
на оваа година. ЕСМ објави дека му дал 
рок на "Силмак" - долгот од 9 милиони 
евра да го плати до 31 декември, ако не 
тогаш ќе му ја прекине струјата. 
Заканата важи и за другите должници. 
ЕСМ тврди дека сака да се исчисти од 
долговите пред најавената 
приватизација на дистрибуцијата. 
Освен "Силмак", и рускиот бизнисмен 
Павел Малиновски има огромни 
долгови. Скопската топилница 
практично не плаќала од март, кога се 
рестартираше, до јули, кога 
Малиновски ја затвори фирмата и 
должи 1,5 милион евра. Овие фирми и 
онака имаат бенефицирана цена на 
струјата, двојно поевтина од другите 
корисници. 

ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА - 
БАРААТ МАШИНОВОЗАЧИТЕ

Машиновозачите од ЈП "Македонски 
железници" се договорија да му дадат 
рок на раководството до 1 ноември да 
им ги подобри условите за работа. 

"Во меѓувреме, брзината на возовите 
ќе биде зголемена од 25 на 80 
километри на час, за да се даде поттик 

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАРБЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

На Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје 
на 7.10.2005 година се одржа 71-та јавна берзанска аукција 
на акции и удели. За продажба беа понудени 11 акции и 2 
удела во сопственост на Фондот на пензиско и инвалидско 
осигурување на Македонија, но не беше склучена ниту една 
трансакција.

Интересни се шпекулациите во медиумите и јавноста за 
енормниот скок на цените на акциите на банките. Зго ле ме-
ната цена на акциите на трите банки "Комерцијална банка" 
АД Скопје, "Охридска банка" а.д. и "Стопанска" а.д. Битола 
пре дизвикаа интерес и потреба од економска анализа на 
ситуацијата, додека кај инвеститорите желба да остварат 
заработувачка на пазарот на капитал. Проструи инфор ма-
цијата дека "Рајфазен банка" од Србија и Црна Гора, каде е 
влезена австриска институција, сака да ја купи "Комерци јал-
на банка", а дека на тоа ќе претходело спојување на банката 
со "Охридска". Скокот на акциите банките го објаснуваат со 
успешното финансиско работење, односно интересот за ст-
рански инвестиции. Сепак, интересот за инвестирање е са-
мо доколку повратот на профитот е повеќе од 25 про цен ти. 
Но, сè ова е само на ниво на шпекулации, кои можеби на-
мерно ги подгреваат страстите на инвеститорите и пре диз-
викуваат ќар најчесто на внатрешните акционери на бан-
ките. 

за средување на состојбите, односно 
расчистување на пругите и 
опремување на локомотивите со 
потребната светлечка сигнализација", 
вели Латко Јовановски, претседател на 
Независниот синдикат на 
машиновозачите. Во знак на револт од 

условите за работа, минатата седмица 
машиновозачите ја намалија брзината 
на возовите на 25 километри на час. 
Според Синдикатот, и покрај барањето 
за дополнителен рок за средување на 
состојбите, раководството на МЖ се 
однесува несериозно кон нивните 
проблеми, не сака ја признае вината 
ниту, пак, да преземе одговорност. До 
пред почетокот на протестот на 
машиновозачите возовите сообраќаа 
со брзина од 100 километри.


