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БИЗНИС
БИЗНИС

БЕСПЛАТНА MASTER CARD LIGHT 
НА ТУТУНСКА БАНКА

Од 1 декември годинава до крајот на 
февруари 2006 година, Тутунска банка 
одобрува Master Card light кредитни 
картички без надоместок за членарина. 
Картичката е бесплатна за првата 
година на користење. Зимската 
промотивна акција е можност за сите 
нови корисници да располагаат со 
кредитна картичка за претстојните 
празници и зимските распусти.

Намената на овие картички е за 
средношколци, студенти и вработени 
лица. Кредитниот лимит на картичката 
изнесува од 15.000 до 100.000 денари и 
не е потребен депозит. Со неа секоја 
трансакција повеќе од 1.500 денари 
реализирана на продажно место или на 
банкомат може да се плати на 6 рати и 
оваа картичка може да се користи во 
земјава и во странство.

СКАНДАЛОЗНО ПРОПАДНА 
ОБИДОТ ЗА ПРОДАЖБА НА 

СВЕТСКИОТ БИЗНИС ЦЕНТАР

Како што информираше Јанко 
Богоевски, директор на Подрачната 
единица Скопје на Јавното станбено 
претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор, јавното 
наддавање за продажба на Светскиот 
бизнис центар во Скопје не се одржа 

бидејќи не беа исполнети условите за 
негово реализирање со учество од 
најмалку две фирми. Богоевски 
информира дека за учество на 
наддавањето се пријавиле четири 
фирми, од Словенија, Италија, Австрија 
и од Луксембург. Словенечката и 
шпанската фирма биле елиминирани 
уште на стартот поради немањето 
соодветна документација, односно 
непоседувањето регуларни гаранции. 
Луксембуршката фирма сама се 
повлекла од наддавањето со 
образложение дека не сака да влезе во 
аранжман за објект без купување на 
земјиштето на кое тој е изграден. Со 
оглед на тоа што остана само еден 
наддавач, од Австрија, тоа не можеше 
да се оддржи бидејќи според условите 
од објавата за јавното наддавање, тоа 
може да се случи само со учество на 
минимум две фирми. Освен тоа, 
Богоевски информираше и дека сите 
фирми кои се пријавиле за 
наддавањето најавиле приговори со 
забелешки за продажбата на 
земјиштето на кое е изграден објектот. 
Почетната цена при наддавањето на 
четвртата лицитација беше утврдена на 
8.720.000 евра. Предмет на продажба 
беа 22.500 метри квадратни. Во нив се 
вклучени деловен простор, шопинг 
центар, подземен паркинг и простор за 
ресторан. 

ПРОТЕСТИ ПРОТИВ 
ПРОДАЖБАТА НА ЕСМ И 

ПОСКАПУВАЊЕТО НА СТРУЈАТА

Невладината организација "Глас за 
светлина", за време на викендот во 
Скопје и во државава организираше 
протести против продажбата на ЕСМ и 
поскапувањето на струјата. Протестите 
беа најавени со повик до граѓаните да 
излезат што помасовно на собирите, 
бидејќи во спротивно секоја нивна 
реакција ќе биде задоцнета. 
Револтираните граѓани, чиј глас не 
допре до власта, која немаше време да 
ги ислуша и да ја стопира продажбата 
на ЕСМ, по три дена протести, се 
обидоа да ја тргнат заштитната ограда 

пред Владата и насилно да влезат 
внатре. Полицијата ги спречи во 
обидот. Во подрумските гаражи имаше 
засилување и специјалци. По којзнае 
кој пат граѓаните гласно порачуваа да 
не се продава ЕСМ и да не се поскапи 
цената на струјата. Тие велат: 

"Нас Европа не нè присилува да го 
продадеме ЕСМ. ЕСМ треба да остане 
на оние кои знаат како да раководат со 
оваа компанија". 

За жал, во Владата немаше кој да ги 
прими револтираните граѓани. Во тој 
период Владата го славеше 
кандидатскиот статус по скопските 
кафулиња. Граѓаните добија ветувања 
дека наскоро ќе дојде до средба. Што 
се однесува до продажбата на ЕСМ 
досега се јавиле 10 заинтересирани 
компании. По две од САД, Германија и 
Австрија, по една енергетска компанија 
од Грција, Унгарија, Далечниот Исток и 
чешкото "Чез". Исходот од 
претквалификационата фаза ќе биде 
познат на 24 декември.    

КОМОРА ЗА ИНФОРМАТИЧКО-
КОМУНИКАЦИСКИ 

ТЕХНОЛОГИИ И УСЛУГИ

На 14.12.2005 година во Сојузот на 
стопански комори на Македонија (ССК) 
се одржа работна средба за иницирање 
да се формира Комора за 
информатичко-комуникациски 
технологии и услуги (ИКТ комора). 
Иницијативата за ИКТ комора ја 
покренуваат 25 фирми од ИКТ 
индустријата и тоа речиси од сите 
полиња на дејности, како софтверски 
куќи, хардверски и софтверски 
дистрибутери, Интернет сервисни и 
кабловски оператори, продавници и 
синџири на продавници за ИКТ опрема 
и услужни фирми од областа на 
информатиката и телекомуникациите. 

Од ССК со порака дека постои 
голема потреба за модерна ИКТ 
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комора, која здружена во ССК ќе може 
да ги адресира потребите на 
прогресивните мали и средни 
претпријатија за употреба и примена 
на информатиката и телекомуникациите.

Во Македонија активно работат 
повеќе од 300 ИКТ фирми, со неколку 
илјади вработени. Според анализите 
кои ги направи ССК, овие фирми прават 
годишен промет од 120 до 150 милиони 
долари. ИКТ индустријата е една од 
гранките на македонското стопанство, 
кое има најголем потенцијал за раст и 
за извоз на македонски производи и 
услуги. Воедно, тоа е индустриска 
гранка со која ќе се зголеми извозот на 
македонските производи во странство.

ПРОМОВИРАНА ТЕКСТИЛНА 
ТРГОВСКА АСОЦИЈАЦИЈА - 

КЛАСТЕР ЗА ТЕКСТИЛ

Текстилна трговска асоцијација - 
Кластер за текстил е името на новата 
организација, која беше промовирана 
на Годишното собрание на овие две 
организации. Во присуство на огромен 
број претставници на текстилната 
индустрија беше донесена Одлука за 
здружување на активностите на 
Текстилната трговска асоцијација и 
Кластерот за текстил, а здружени тие ќе 
продолжат уште посилно да дејствуваат 
кон унапредувањето на текстилната 
индустрија во целост, искористувајќи 
ги предностите од двата типа  
дејствување.

"Убедени во неопходноста и 
корисноста од заедничкото 
дејствување на ниво на индустрија, а 
имајќи ги предвид резултатите од 
таквото работење во изминатиот 
двегодишен период, интеграцијата на 
двете еснафски здруженија ќе 
придонесе за создавање уште посилна, 
поцврста и поорганизирана текстилна 
асоцијација", изјави Владимир Ичокаев, 
претседател на ТТА и  член на НСПК.

"Со ова ќе се обезбеди самостојност 
и самоодржливост на Кластерот за 
текстил, кој во изминатиот период 
работеше со финансиска и 
организациона поддршка од Проектот 
за конкурентност на Македонија на 
УСАИД", додаде тој.

Инаку, Кластерот за текстил беше 
последен кластер избран пред само 

една година од страна на Националниот 
совет за претприемништво и 
конкретност (НСПК) за фокусирана 
техничка помош од Проектот за 
конкурентност на Македонија (МЦА) на 
УСАИД. Сепак, тој веќе успеа да 
постигне исклучителни резултати.

СТОПАНСКА КОМОРА НА 
МАКЕДОНИЈА-ОРГАНИЗАТОР НА 

ГАЛА ВЕЧЕР

Стопанска комора на Македонија 
организираше гала вечер на која, освен 
околу шестотини бизнисмени-
претставници на членките на Комората, 
присуствуваа и претставници на 
дипломатскиот кор, на меѓународни 
организации и институции, високи 
државни претставници од балканските 
земји и бизнисмени од регионот. 
Присуствуваа и претставници од 

коморите од Франција, Белгија, како и 
од Асоцијацијата на европските комори 
-Еурочемберс. Истакнатите македонски 
уметници кои настапуваат во странство 
- Борис Трајанов, Симон Трпчески, 
Весна Илкова-Гиновска, Тоше Проески, 
Влатко Стефановски, Есма Реџепова-
Теодосиевска, Калиопи, групата 
"Синтезис" и КУД "Танец", се прогласени 
за почесни членови-амбасадори на 
Стопанска комора на Македонија. 
Собраните средства од влезниците беа 
наменети за хуманитарни цели.


