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БИЗНИС
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ГАСОВОДОТ ПРЕМИНУВА ВО 
РАЦЕТЕ НА "ГАМА"

Во рок од 15 дена "Макпетрол" треба 
да го предаде гасоводот во владение на 
Јавното претпријатие "Гама". Ова се 
должи на Одлуката која ја донесе 
Основниот суд Скопје 2 Скопје по 
тужбата која во април лани ја поднесоа 
државниот правобранител и "Гама".

Судот не одлучувал за главното 
барање од тужбата за сопственоста врз 
гасоводот ниту се изјаснил за 
приходите кои ги остварил 
"Макпетрол" додека стопанисувал со 
гасоводниот систем за сметка на 
државата. Судот одлучил само за 
барањето на "Гама" да го стопанисува 
гасоводот зашто според измените во 
Законот за енергетика, со гасоводниот 
систем може да управува само јавно 
претпријатие.

Во "Гама" очекуваат дека 
"Макпетрол" ќе ја почитува судската 
одлука и дека во предвидениот рок ќе 
им го предаде гасоводот.

Во Владата изјавија дека 

преговорите со "Макпетрол" за 
спогодбено решавање на главниот 
спор за сопственоста сè уште не се 
прекинати. Но, тоа не значело дека 
судската постапка нема да биде 
запрена ако со "Макпетрол" се 
постигне задоволително решение.

Спорот меѓу Владата и "Макпетрол" 
е стар колку и гасоводот. Владата смета 
дека државата е доминантен 
сопственик на гасоводниот систем, а 
првите луѓе во "Макпетрол" тврдат дека 
оваа компанија е газда на мнозинскиот 
капитал во гасоводот.

ТЕШКИ ДЕНОВИ ЗА 
КУМАНОВСКИТЕ ТРУДОВИ 

ИНВАЛИДИ

По долги денови штрајк со глад не се 
најде конечна разврска за трудовите 
инвалиди од Куманово.

Претставници на Здружението на 
трудови инвалиди и стечајни 
работници од Куманово имаа 
едноиполчасовна средба со премиерот 
Бучковски и со министерот Јакимовски, 
кои го одбија нивното барање за 
паричен надоместок до пензионирање.

Претседателката на Здружението на 
трудови инвалиди Вера Јовановска, 
вознемирена од негативниот одговор 
на Владата за продолжување на 
исплаќањето на надоместокот од 3.000 
денари, се онесвести откако даде 

изјава за медиумите. Лекарска екипа, 
која веднаш дојде пред Владата, й  
укажа медицинска помош, откако й го 
измери притисокот на Јовановска, кој 
беше 240 со 160, кажа дека може да 
предизвика мозочен удар. 

Владата соопшти дека 
работоспособноста на трудовите 
инвалиди од Куманово и од Велес 
повторно ќе се оценува, за што ќе се 
формира посебна комисија. Дваесет 
трудови инвалиди ќе бидат вработени 
во локалната самоуправа и во приватни 
компании. Владата вети дека со 
измените во Законот за пензионирање 
ќе им овозможи на работниците со 
намалена работна способност да се 
здобијат со пензија. 

ПРИВРШУВА 
ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ГТЦ 

Градскиот трговски центар ја 
довршува приватизацијата на 
деловниот простор. Во најновата 
понуда на деловни единици за 
продажба преку офертална лицитација 
ГТЦ нуди две административни 
простории, од кои едната е во 
визбениот дел на Трговскиот 
(поранешен "Шутекс"), со површина од 
144,51 метри квадратни и се продава со 
почетна цена од 966,34 евра за метар 
квадратен, а другата во кулата на Кеј 
"13 Ноември", со површина од 136,39 
метри квадратни и цена од 759,27 евра 
за метар квадратен.

Во визбениот дел на ГТЦ се 
продаваат девет продажни простории, 

со површина од 20,24 до 812,04 метри 
квадратни и со почетни цени од 1.215 
евра до 1.564,55 евра за метар 
квадратен.

На приземјето на ГТЦ на продажба 
се нуди кафетерија со површина од 
45,35 метри квадратни за 2.232 евра за 
м, галерија од 24,57 м со почетна цена 
од 1.116 евра и визбен дел од 87,42 
квадрати за 819 евра.

Писмените понуди можат да се 
достават до 26 јануари, а ќе се отвораат 
на 31 јануари 2006 година.

До крајот на приватизацијата на 
Градскиот трговски центар остануваат 
уште педесеттина деловни единици. 
Досега се приватизирани повеќе од 170 
дуќани. Според директорот Милан 
Милошевски, се очекува вкупната сума 
од целосната приватизација на 
Градскиот трговски центар да изнесува 
25 милиони евра.

ПЛАНОВИ ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
ПРОЕКТ СО "МИТСУБИШИ"

По втор пат, само за неколку дена, во 
прилепската фирма која се занимава со 
производство на челични конструкции 
"Металец" престојуваа претставниците 
на јапонската фирма "Митсубиши". 
Заедно со нив, овој пат беа и 
претставници на бугарската фирма 
"Инос". Како што и официјално беше 
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МАКЕДОНСКА БЕРЗАМАКЕДОНСКА БЕРЗА

Минатата седмица прв пат во десетгодишната историја на Берзата за хартии од вредност се тргуваше сите пет 
работни дена. Петокот (13 јануари) воедно беше и првиот петок како ден на тргување.

Според извршниот директор на Берзата, Иван Штериев, ова е резултат на растот на прометот на берзанските 
пазари, пред сè, на растот на тргувањето на официјалниот пазар.

Штериев објаснува дека ова е прв чекор и размислување ако има потреба, а такви индиции постојат, дека е можно 
да се зголеми и времетраењето на дневното тргување кое сега изнесува два часа дневно.

Петдневното работење на Берзата се совпаѓа со јубилејот од 10-годишнината од постоењето и работењето на 
Македонската берза за хартии од вредност. Имено, откако почнува со работа Берзата имаше два дена тргување, за 
по извесен период да го зголеми бројот на денови на тргување на три. Со зголемувањето на потребите Берзата 
воведе и четврти ден на тргување, што траеше до крајот на минатата година, по што менаџментот на Берзата, воден 
од потребите на пазарот, реши и петокот да го воведе како работен ден.

На првиот петок, како трговски ден, вкупно се тргуваше со 15 акции, обврзницата за девизни влогови и об врз-
ниците за денационализација (втора и четврта емисија). Истргувани се 5.259 акции преку 72 трансакции и обврзници 
во номинална вредност од 10.017 евра преку 14 трансакции. Вкупно се склучени 86 трансакции и е остварен вкупен 
промет од 24.904.649,90 денари. Македонскиот берзански индекс - МБИ-10 во петокот изнесуваше 2.500,71 и бележи 
опаѓање за 13,34 индексни поени, односно 0,53 проценти. Од прометот на официјалниот пазар отпаѓа 23,98 милиони 
денари. Дури 20 милиони денари отпаднаа на прометот на обичната акција на Комерцијална банка (80 проценти) од 
вкупниот промет на Берзата. 

соопштено, на состанокот кој се 
одржал во просториите на "Металец" 
се разговарало за реализација на 
заеднички проект на овие три фирми 
во вредност од пет до шест милиони 
евра за изградба на 33 ветерници, кои 
треба да се лоцираат во близината на 
Варна - Република Бугарија.

Претставникот на бугарската фирма 
"Инос", Ѓорѓи Петков, истакна дека и тој 
е задоволен од текот на разговорите, и 
се надева дека во текот на наредните 
месеци ќе успеат да го реализираат 
овој проект. 

ТОПЛИФИКАЦИЈА НАЈАВУВА 
ПОСКАПУВАЊЕ

Топлификација не се откажува од 
својата намера, така што пред неколку 
дена до Регулаторната комисија го 
доставила барањето за поскапување на 

парното греење. Бара зголемување на 
цената за 26 отсто. Идната седмица 
"регулаторите" ќе расправаат за 
новото, трето по ред, барање за 
поскапување на парното греење. 
Минатата година Топлификација два 
пати побара повисоки цени. Прво во 
септември за 12 отсто, потоа и во 
декември за 26 отсто. "Регулаторите" ги 
отфрлија и двете барања, по што 

компанијата поднесе жалба. Сега ја 
чекаат одлуката на второстепената 
комисија, а во меѓувреме го поднесоа 
новото барање за повисоки цени на 
парното за оваа година.

Зголемената цена на парното 
греење ќе биде сериозен удар за 
македонската економија. За 10 отсто 
поскапе и природниот гас, а 
компаниите веќе се пожалија дека сè 
ова ќе им ги зголеми трошоците, ќе го 
поскапи производството. Во време кога 
поскапува речиси сè, цигарите, 
телефонот, струјата, зголемувањето на 
цената на парното греење сериозно ќе 
влијае и врз опстанокот на граѓаните. 
За заштита на фирмите и на граѓаните 
од неконтролираното поскапување на 
цените бизнисмените бараат нова 
методологија за пресметка на цените 
во чија изработка ќе бидат вклучени и 
тие.


