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БИЗНИС
БИЗНИС

ВО ФУНКЦИЈА 
ЕДНОШАЛТЕРСКИОТ СИСТЕМ

Конечно стартуваше 
едношалтерскиот систем. Посета на 
само еден шалтер, поевтина 
регистрација, која чини нешто повеќе 
од 50 евра, како и скратување на 
времето за регистрација на фирма, од 
досегашните 48 на 5 дена, заштеда на 
буџетски средства со централизација 
на податоците на сите деловни 
субјекти, се дел од придобивките од 
оваа долгонајавувана новина. Со ова, 
меѓу другото, дефинитивно се 
елиминираат административните 
бариери кои досега ги демотивираа 
инвеститорите да влезат или да 
почнат нов бизнис во државата.

Долгите процедури често беа 
посочувани како една од главните 
причини за незадоволителното ниво 
на странски и директни инвестиции, 
со вкупен износ (од 
осамостојувањето досега) од 1 
милијарда и 250 милиони долари.

Граѓаните ќе можат да ги 
регистрираат фирмите во 
канцелариите на Централниот регистар 
во Скопје, Штип и во Битола, а до крајот 
на февруари тоа ќе може да се прави во 
30 поголеми градови во земјава.

Инаку, во канцеларијата во Битола е 
доставена и е примена првата пријава 
за регистрација на фирма, чиј основач 
е државјанин на Холандија. А, до 
понеделник треба да биде издадено 
првото решение за упис на фирмата во 
Регистарот.

Регистрацијата на трговец-поединец 
ќе чини 3.700 денари, а друштво со 
ограничена одговорност околу 5.000 
денари.

Централниот регистар ќе ги преземе 
надлежностите од судовите и од 
Државниот завод за статистика и ќе 
има двонасочна електронска 
комуникација со Управата за јавни 
приходи и со комерцијалните банки. Од 
веб-страницата на Централниот 
регистар граѓаните ќе можат да го 

добијат образецот за регистрација, да 
го пополнат и да го поднесат во 
локалната канцеларија на оваа 
институција. Потоа останува да 
почекаат пет дена за да почнат бизнис. 
Со ова драстично е поедноставена 
целата процедура.

ИК БАНКА ВОВЕДЕ 
МЕЃУНАРОДЕН СТАНДАРД НА 

УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ

Извозна и кредитна банка е прва 
меѓу банките во Македонија, која во 
своето работење го воведе 
меѓународниот стандард на 
управување со квалитет ЕН ИСО 9001:
2000. 

ИК банка се реши на ваков чекор 
поради согледувањето дека 
воведувањето на стандардот ИСО ќе ја 
потврди и ќе ја зајакне ефикасноста во 
работењето, понудата на уште 
поквалитетни услуги и ќе ја одржи 
лидерската позиција на пазарот како 
банка со најголем развој.

Како што соопштуваат од Банката, 
проектот за воведување на 
стандардите ИСО траел десеттина 
месеци, а сертификацијата е 
извршена од контролори во име на 
СГС Велика Британија Лтд., според 
УКАС.

ИК ја заврши 2005 година како 
најуспешна во досегашното 
работење. Како што информираат од 
Банката, високите достигнувања во 
резултатите од работењето биле 
забележани со неколку признанија, 
вклучувајќи ја и сертификацијата.

СЛОВЕНЕЧКИ "РИКО ДОО" 
НАЈПОВОЛЕН ЗА "МАТКА 2"

Словенечки "Рико доо" најави дека е 
најповолниот понудувач на 
меѓународниот тендер за изградба на 
ХЕЦ "Св. Петка", или попозната како 

"Матка 2". Информацијата за изборот на 
"Рико доо" дојде од Љубљана. 
Тендерската постапка за "Св. Петка" 
почна уште во април 2005 година.

"Рико доо" соопшти дека на тендерот 
учествувал заедно со "Словенечка 
извозна дружба". За изградба и за 
финансирање на проектот "Матка 2", 
"Рико доо" нуди кредит од 41 милион 
евра, со тригодишен грејс период и 12 
години рок на отплата. Каматната 
стапка изнесува 3 отсто, а ќе се 
обезбеди преку американската банка 
Депфа или од конзорциум од 
словенечки банки, соопштува "Рико 
доо". Дополнителна гаранција ќе 
понуди и "Словенечката извозна 
дружба". Изградбата на 
хидроцентралата се предвидува да 
трае три години, а покрај "Рико доо", во 
неа ќе учествуваат и македонските 
компании "Бетон", "Маврово", ФАКОМ, 
"ЕМО Охрид", "Макмонтинг", како и 
словенечките проектни компании 
"Корона", "Литострој" и "Гопла".

Од "Електрани на Македонија", чија 
комисија го спроведе тендерот, сè уште 
нема никаква официјална информација 
за рангирањето на понудите, како и за 
условите за изградба на 
хидроцентралата. Според портпаролот 
на ЕЛЕМ, Бране Стефановски, понудата 
на "Рико доо" била рангирана како 
најдобра уште пред неколку месеци, но 
ЕЛЕМ чекале Владата да ја одобри ранг-
листата и да го соопшти 
прворангираниот.

ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА "АЛУМИНА"

Од неодамна скопската фабрика 
"Алумина" е на продажба преку јавен 
тендер, на кој најниската цена е 
проценетата вредност на имотот од 
14.463.853 евра.

Имотот на "Алумина" се нуди без 
обврски и без вработени.

Своите понуди заинтересираните 
треба да ги достават до 7 февруари 
најдоцна до 12 часот.

Во тендерот кој е објавен е наведено 
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МАКЕДОНСКА БЕРЗАМАКЕДОНСКА БЕРЗА

На официјалниот пазар - берзанска котација на 
Македонска берза АД Скопје се тргуваше со: 32 
обични акции на Алкалоид АД Скопје, по про-
сечна цена од 3.900,00 денари по акција (пос лед-
на цена 3.900,00 денари); 9 обични акции на Бе-
тон АД Скопје, по просечна цена од 3.152,00 де-
нари по акција (последна цена 3.152,00 денари); 
500 обични акции на Комерцијална банка АД 
Скоп  је, по просечна цена од 3.949,61 денари по 
акција (последна цена 3.951,00 денари); 68 обич-
ни акции на Макпетрол АД Скопје, по просечна 
цена од 19.000,00 денари по акција (последна 
цена 19.000,00 денари); 18.200 обични акции на 
Отекс АД Охрид, по просечна цена од 50,00 де-
нари); 30 обични акции на Охридска банка АД 
Охрид, по просечна цена од 5.798,00 денари по 
акција (последна цена 5.798,00 денари); 24 обич-
ни акции на Стопанска банка АД Битола, по про-
сечна цена од 8.000,00 денари по акција (пос-
ледна цена 8.000,00 денари); 370 обични акции на 
Топлификација АД Скопје, по просечна цена од 
3.455,54 денари по акција (последна цена 3.450,00 
денари).

Приоритетните акции на Комерцијална банка 
АД Скопје се тргуваа по просечна цена од 3.701,00 
денари по акција (последна цена 3.701,00 денари); 
обврзниците издадени од Република Македонија 
за намирување на побарувањата од граѓаните по 
основ на депонираните девизни влогови, во номи-
нална вредност од 2.685 евра што просечната це-
на на тргување изнесуваше 84,50% од номи нал на-
та вредност (последна цена 84,50%); обврз ни ците 
издадени од Република Македонија за денацио-
нализација (четврта емисија), во номинална вред-
ност од 115.860 евра, при што просечната цена на 
тргување изнесуваше 77,00% од номиналната 
вред  ност (последна цена 77,00%).

Лабуниште, по проценета вредност од 
543.642 евра, апартманите во "Еуро" 
хотелот во Струга, по проценета 
вредност од 489.923 евра, 
одмаралиштето во Маврово, со 
проценета вредност од 34.760 евра и 
одморалиштето на Попова Шапка, со 
проценета вредност од 34.477 евра.

НОВО БРОКЕРСКО ДРУШТВО 
ПОЧНУВА СО РАБОТА НА БЕРЗА

Стартуваше со работа новото 
брокерско друштво - "Алта виста 
брокер". Се работи за домашна 
брокерска куќа формирана од две 
физички лица. "Алта виста брокер" е 
приватна брокерска куќа, која не е 
врзана за некоја деловна банка.

Инаку, на Берзата тргуваат 16 
брокерски куќи, од кои четири се 
приватни, а останатите 12 се под капата 

дека производната целина работела до 
март 2004 година, дека опремата е во 
добра состојба и оти локацијата е 
добро поврзана со главните патишта и 
има квалификувана работна сила со 
големо работно искуство.

Покрај имотот во Скопје, на 
продажба се нудат и градежните 
објекти со опрема во струшкото село 

на банките.
Досега на Берзата работи само една 

странска брокерска куќа - "Илирика" од 
Словенија.


