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БИЗНИС
БИЗНИС

"САСА" ПОЛЕКА ПРОПАЃА

Рудникот "Саса" никако да 
заживее. По запуштените јами и 
нестабилното јаловиште, рудниците 
"Саса" останаа и без опремата за 
производство. Дел од рударската 
механизација за црпење и за 
транспорт на рудата ја заплени 
Стопанска банка, која го реализира 
своето хипотекарно право.

По ова, поранешните рудари сè 
помалку веруваат во најавата дека 
газдата Малиновски токму до април 
идната година ќе го рестартира 
рудникот.

Дека нешто посериозно ќе се 
случи со рудниците "Саса" не 
веруваат ниту рударските експерти. 

Од рударите кои во моментов го 
одржуваат рудникот, четворица сами 
дале отказ. Тие велат дека нема да 
влегуваат во ризичните јами, а за тоа 
да добиваат просечна македонска 
плата. 

Имено, Малиновски не им ги 
плаќал придонесите, немаат право на 
бенифициран стаж. Со околу 140 
рудари раководи машински инженер, 
нема посериозни активности на 
некои стручњаци од рударството и 
геологијата, а изостана и 
значителната финансиска најава.

Според направените анализи од 
страна на стручњаците, за рудникот 
"Саса"  е потребна вкупна 
инвестиција од 26 милиони евра за 
повторен и целосен рестарт на 
најбогатото рудно наоѓалиште во овој 
сектор во цела Европа.

НИНИ ГО ТРАНСФЕРИРА 
ДОЛГОТ ОД МАКЕДОНСКА 

БАНКА

Бизнисменот Јовица Стефановиќ - 
Нини се сели од банкарскиот во 
осигурителниот бизнис. Портпаролот 
за економија јави дека Нини откупил 
17 проценти од акциите на "Табак 
осигурување".

Нини дошол до овие акции откако 
го откупил побарувањето кое неговата 

Македонска банка го имала во "Табак". 
Не можејќи подолго време да го 
наплати, Македонска банка долгот го 
трансферирала во влог. Ваквиот развој 
на настаните доаѓа во исто време кога 
банката трага по стратешки купувач, 
бидејќи Нини има рок до 31 јануари 
своето акционерско учество во 
Македонска банка да го сведе под 10 
отсто.

КОНЦЕПТ ЗА СПОРОТ СО 
МАКПЕТРОЛ

Минчо Јорданов нуди нов концепт 
како да се реши спорот со Макпетрол: 
дури и ако победи на суд, Владата сепак 
да се откаже од владението и да не ги 
бара парите кои Макпетрол досега ги 
заработил од гасоводот.

Вицепремиерот Јорданов го изнел 
овој предлог на неодамнешната средба 
со  претставниците од Јавното 
правобранителство, со членовите на 
Управниот и на Надзорниот одбор на 
Јавното претпријатие "Гама".

Присутните ја одбиле неговата идеја, 
затоа што била незаконска и надвор од  
секоја бизнис логика, бидејќи ако 

државата се откаже од приходите, тоа 
значи дека ќе крене раце од десетици 
милиони евра кои евентуално би ги 
добила од Макпетрол, во случај да го 
добие судскиот спор.

Веќе неколку месеци ревизорите ја 
чешлаат документацијата во Макпетрол 
и во "Гама". Прибираат податоци кои ќе 
покажат кој вложил повеќе во 
гасоводната цевка долга 160 
километри. Десет години Владата и 
Макпетрол  се спорат околу тоа чиј е 
гасоводот. Најмногу штета трпат 
граѓаните, бидејќи е стопирана 
гасификацијата, со што би се заменила 
електричната енергија како скапа 
опција за греење.

ПО НОВА ГОДИНА ЦИГАРИТЕ 
ПОСКАПИ

По Нова година цените на цигарите 
ќе се зголемат за 12 до 17 денари, ако 
домашните и странските 
производители не се откажат од 
профитот, кој забележително ќе им се 
намали со новата давачка од 9 денари 
по кутија, која ја предложи Владата, 
како и со зголемувањето на акцизата за 
овие стоки во 2006 година. Домашните 
производители сè уште тактизираат и 
не откриваат за колку пари ќе поскапат 
цигарите.

"Поскапувањето нема да донесе 
никаква добивка бидејќи ќе се зголемат 
и акцизата и данокот. Сè ова ќе 
резултира со намалување на 
потрошувачката на цигари, затоа што 
енормно повисоките цени нема да се 
интересни за пушачите, бидејќи 
нивниот квалитет ќе остане ист. Освен 
тоа, сметаме дека ќе го 'подгрее' и ќе го 
зголеми шверцот на цигари", велат од 
прилепскиот Тутунски комбинат.



МАКЕДОНСКА БЕРЗАМАКЕДОНСКА БЕРЗА

На Македонска берза од 
12.12.2005 година почнува тр-
гувањето со Континуи ра ната 
државна обврзница из дадена 
од Република Маке донија на 
Официјалниот па зар.

Одлуката за котација на об-
врзницата е донесена на сед-
ница на Управниот од бор.

Номиналната вредност на 
об врзницата е 10.000 де на ри, 
а вкупниот износ на еми си ја-
та е 100.010.000 дена ри.

"ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА" СО 
ЗГОЛЕМЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Годинашното 
производство на "Лозар 
Пелистерка", во однос 
на минатата година, е 
зголемено, и тоа растот 
на продажбата на 
киселата вода 
"Пелистерка" изнесува 
108 отсто, а на виното 
100 отсто. Вака 
одговори извршниот 
директор на "Лозар 
Пелистерка", Цветко 
Панделески, на 
обвинувањата од 
поранешните 
вработени во "Лозар" 
дека фирмата е во 
тешка финансиска 
состојба, дека киселата 
вода се продава на 
црно, како и дека 

менаџерскиот тим бил отпуштен од 
работа кога фирмата била преземена 

од новото раководство. Панделески 
вели дека ниту еден од менаџерите не 
е отпуштен и дека ниту едно шише 
минерална вода не е продадено на 
црно.

СВЕЧЕН ЈУБИЛЕЈ НА "ДАЈНЕРС"

"Дајнерс клуб" во Македонија 
одбележа 10 години работење. Со 
кредитните картички на "Дајнерс" во 
земјава може да се купува во повеќе 
од 3.000 продажни места.

Првата платежна картичка "Дајнерс 

клуб" ја создаде американскиот 
бизнисмен Френк Мекнамара пред 55 
години. Цел му било да им овозможи 
на луѓето да не бидат ограничени да 
трошат само од готовината која ја 
носат со себе. Денес "Дајнерс клуб" е 
присутен во повеќе од 200 држави и 
има 8.000.000 членови, а картичките 
се прифатени на повеќе од 8,1 милион 
продажни места.


