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БИЗНИС
БИЗНИС

ЃОРЃИЈА-ЏОРЏ АТАНАСОСКИ СИ 
ГО ВРАТИ СВОЕТО 

Договорот и анексот на договорот за 
закуп кој Зоран Тодороски како 
управител на "Ма-кам милениум", 
сопственост на неговата сопруга 
Сузана Тодороска, го склучил сам со 
себе, застапувајќи го Ѓорѓија-Џорџ 
Атанасоски, е поништен и не 
произведува правно дејство. Вака 
одлучи Основниот суд Прилеп во 
Прилеп по тужбата на господинот 
Атанасоски за раскинување на 
договорот за закуп.

По правосилноста на пресудата, "Ма-
кам милениум" т.е. сопственикот Сузана 
Тодороска и управителот Зоран 
Тодороски треба да се иселат од 
хотелот "Сонце", бензинската пумпа и 
спортско-рекреативниот центар, 
сопственост на Атанасоски. 
Американскиот бизнисмен од 
македонско потекло Ѓорѓија-Џорџ 
Атанасоски го тужеше Зоран Тодороски 
за проневера на повеќе од 3 милиони 
долари, инвестиции на Атанасоски.

НОВ ДЕЛОВНО-
АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТАР ВО 

СТРУМИЦА

Напролет познатиот струмички 
Зелен пазар ќе биде дислоциран од 
центарот на градот, заради негова 
целосна реконструкција, со што ќе се 
добијат покриена површина од 3.000 
метри квадратни и подземно градско 
паркиралиште за 300 возила. 
Истовремено, на просторот на 
сегашниот пазар ќе се гради и нов 
деловно-административен центар, со 
корисна површина од 32.000 метри 
квадратни.

Разгледувајќи го идејното решение и 
иницијативата на градоначалникот 
Зоран Заев, позитивно мислење за 
реализација на оваа инфраструктурна 
инвестиција, во вредност од 25 
милиони евра, даде и Советот на 
Општина Струмица, а деновиве ќе биде 
распишан и тендер за избор на 
соинвеститор и изведувач на 
градежните работи.

Поради премногу високите 
трошоци, кои уште на стартот 
дополнително би го оптовариле овој и 
без тоа скап инвестиционен зафат, 
локалната самоуправа се откажа од 
првобитната намера тендерот да биде 
меѓународен, со што ќе им биде дадена 
шанса на домашните фирми да ги 
ангажираат своите финансиски и 
оперативни потенцијали.

ДИМИТАР БОГДАН - НОВ 
ГЕНЕРАЛЕН НА ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

Бордот на директори на Тутунскиот 
комбинат АД Прилеп реши да ја 
прифати оставката на Тони Мицајков и 
за нов генерален директор го избра 
досегашниот комерцијален директор 
Димитар Богдан. На состанокот 
присуствувал и владиниот повереник и 
застапник на 35,5 проценти на 
капиталот, Јован Пејкоски. Оваа одлука 
треба да биде прифатена и на 
вонредното Собрание на акционери, 
кое на барање на околу 700 поранешни 
и сегашни вработени-акционери треба 
да го закаже прилепскиот Суд. 
Акционерите очекуваат дека Судот 
наскоро ќе го закаже ова Собрание, на 
кое бараат да се разгледа негативната 
финансиска состојба на Комбинатот, а 
ќе треба да ја прифатат и да ја 
верификуваат и оставката на 
актуелниот директор. Имено, 
акционерите имаат не само сознанија, 
туку и докази дека досегашниот 
Управен одбор, во изминативе три 
години, свесно работел со загуби, а 
наспроти тоа била дозволена и 
нелегална продажба на нивните 
производи. Инаку, Судот треба да го 
закаже вонредното Собрание откако 

од Централниот регистар ќе ги добијат 
податоците за бројот на сопствениците 
на акции.

По изборот за прв човек на 
Комбинатот, Димитар Богдан ги најавил 
и активностите кои ќе ги преземе за 
подобрување на состојбата во овој 
најголем производствен капацитет од 
Прилеп.

НОВИ ОТПУШТАЊА ВО 
"МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ"

Според најавите, до 2009 година 
уште 390 вработени во "Македонски 
железници" ќе добијат отказ. Новите 
отпуштања се предвидени со 
модернизацијата на инфраструктурата 
во јавното претпријатие, што е дел од 
трансформацијата на МЖ.

За да ја спроведе трансформацијата 
"Македонски железници" се задолжија 
кај Светска банка, со кредит од 15 
милиони евра. Кредитот е со 
бескаматен период од пет години, рок 
на отплаќање од 17 години и со камата 
од шестмесечен либор.

Според плановите за трансформација, 
ЈП "Македонски железници" треба да се 
подели на инфраструктурен дел, кој ќе 
остане државна сопственост, и на 
акционерско друштво, кое ќе 
стопанисува со транспортот.

Постојаниот претставник на Светска 
банка во Македонија, Сандра  
Блуменкамп, и директорот на 
"Железницата", Милчо Смилевски, по 
потпишувањето на договорот најавија 
дека со трансформацијата на 
претпријатието ќе се подобри неговото 
работење бидејќи тоа ќе се 
модернизира и ќе стане конкурентно.

ПРОКРЕДИТ БАНКА ВО 
ЗАЕДНИЧКА СОРАБОТКА СО 

СКОПСКИ САЕМ

Следејќи ја својата мисија за 
поддршка и развој на претпријатијата, 
ПроКредит Банка годинава стана 
партнер на Скопски саем, како собирно 
место на кое претпријатијата ги 
промовираат своите производи, 
разменуваат, контактираат, 
разгледуваат и избираат.
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На Неофицијалниот пазар - Јавно поседувани друштва се тргуваше со следните акции:
77 обични акции на РЖ КПОР АД Скопје, по просечна цена од 60,00 денари по акција; 100 обични акции на Лозар-

Пелистерка АД Скопје, по просечна цена од 3.500 денари по акција; 229 обични акции на Раде Кончар АД Скопје, по 
просечна цена од 580,00 денари по акција; 87 обични акции на РЖ Техничка контрола АД Скопје, по просечна цена 
од 70,00 денари по акција; 119 приоритетни акции на Стопанска банка АД Скопје, по просечна цена од 668,00 денари 
по акција.

На Неофицијалниот пазар - Слободен пазар се тргуваше со следните акции: 705 обични акции на ИГМ Вратница 
АД с. Вратница, по просечна цена од 900,00 денари по акција.

На Берзата беше пријавена 1 блок трансакција и тоа: со 2.084 обични акции на Инвест банка АД Скопје, по цена од 
2.670,00 денари за една акција, што претставува 0,89% од основната главнина на друштвото. Вкупната вредност на 
трансакцијата изнесува 5.564.280 денари.

Вкупно се тргуваше со 21 акција, обврзницата за девизни влогови и обврзницата за денационализација (трета и 
четврта емисија). Истргувани се 5.313 акции преку 87 трансакции и обврзници во номинална вредност од 290.414 
евра преку 36 трансакции. Вкупно се склучени 123 трансакции и е остварен вкупен промет од 27.754.823,00 де-
нари.

Македонскиот берзански индекс - МБИ-10 изнесуваше 2.512,64 и забележа пораст за 14,25 индексни поени, од-
носно 0,57%.

Согласно точка 6.03. од Правилникот за котација на хартии од вредност, а врз основа на податоците внесени во 
системот за тргување на Берзата, Македонска берза информира дека РЖ Услуги АД Скопје во петокот изврши откуп 
на 649 сопствени обични акции, по цена од 36 денари за една акција, преку 4 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, во петокот е извршен следниот 
нетрговски трансфер на акции на котирано друштво (по основ на компензација, подарок или наследство): Ко мер-
цијална банка АД Скопје - 69 приоритетни акции.

Идејата дојде од фактот што Банката, 
како и Скопски саем, се обидуваат  
секогаш да се блиску до 
претпријатијата, и нивните услуги 
треба да им помогнат на стотици 
претпријатија, кои очекуваат олеснети 
можности за развој и поддршка за 
освојување нови пазари. Не само на 
претпријатијата, туку и посетителите ќе 
имаат полесен и поволен пристап до 
изложените производи, како и можност 
да изберат од можностите што ги нуди 
ПроКредит Банка.

Во друштво на ПроКредит Банка, 
Скопски саем ќе ги реализира 
саемските манифестации како: МЕБЕЛ, 
АУТОЕКСПО, ИНФОКОМ, ТЕХНОМА и 
АГРОФУД. Менаџментот на Банката ги 
смета овие изложбени манифестации 
како основа за развој на конкурентните 
предности на македонските 
претпријатија, особено 
претприемништвото и 
производствените активности. Двете 
компании одлучија да ги здружат 
силите во развојот на стопанските 
дејности, кои се од витален придонес 
за развој на македонската економија.

Банката е фокусирана на 
кредитирањето и на развојот на малите 
и на средните претпријатија и има 
витален придонес во развојот на 
економијата. Последните резултати од 
почетокот на нејзиното работење до 
сега покажуваат бројка од исплатени 
99.640.089 евра на 24.500 мали и 
средни претпријатија.

ОТВОРЕН МЕБЕЛ 2006

Од 14 до 19 февруари посетителите 
на 

Скопски саем имаат можност да ја 
проследат манифестацијата која ја 

прославува својата 32-годишнина, 
Меѓународниот саем за МЕБЕЛ. Тоа е 
водечки настан во модерниот и 
класичниот мебел и дизајн. Повеќе од 
72.000 заинтересирани посетители 
секоја година ги минуваат штандовите 
на МЕБЕЛ, а учеството на повеќе од  400 
интернационални излагачи го прават 
овој саем возбудливо, освежувачко и 
забавно доживување. 
МЕБЕЛ, како еден од најатрактивните 
манифестации кај нас, е запомнет и со 
нетрпение очекуван заради неговите 
интересни штандови кои, покрај мебел 
за домот, трасираат тренд за модерни 
кујни и елегантни бањи, осветлување, 
подови и ѕидни декорации, текстил, 

како и мебел за со љубов уредуваните 
градини и многу други додатоци кои 
заслужуваат целосно внимание на овој 
саем. Како и вообичаено, саемската 
манифестација предизвика голем 
интерес и посетеност.

НОВА СОФТВЕРСКА 
АПЛИКАЦИЈА НА МАКЕДОНСКА 

БЕРЗА

Македонската 
берза на 
долгорочни 
хартии од 
вредност АД 
Скопје, од 
средината на 
минатиот месец 
воведе нова 

софтверска апликација за доставување 
информации од котираните друштва 
СЕИ-НЕТ. Станува збор за Интернет-
базирана апликација, која во 
значителен степен ќе ја олесни и ќе ја 
подобри комуникацијата меѓу 
Македонска берза и котираните 
друштва. Апликацијата воедно ќе 
претставува прегледна база на 
податоци за сите интересенти, 
вклучувајќи ги тука, пред сè, 
инвеститорите и медиумите, се вели во 
соопштението од Македонска берза.

До СЕИ-НЕТ може да се пристапи 
преку посебниот линк на Интернет- 
страницата на Македонска берза 
www.se.com.mk


