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БИЗНИС
БИЗНИС

ЛОЗАРИТЕ СИ ГО БАРААТ 
СВОЕТО

Околу триста лозари од Кавадарци и 
регионот протестираа пред Владата на 
Република Македонија, барајќи да им 
се исплати грозјето откупено од 
винарската визба "Тиквеш", 
зголемување на откупната цена за 20 
отсто, ослободување од плаќање ДДВ, 
како и субвенции од Владата во износ 
од 2 денара за килограм грозје. 
Повторно добија ветување од власта и 
порака од раководството на "Тиквеш" 
да бидат трпеливи. Истовремено, во 
Кавадарци беа блокирани сите влезови 
кон винарската визба "Тиквеш", а 
револтираните лозари најавуваа и 
протести пред домот на Свето Јаневски 
и скопска "Пивара".  

Минатиот петок повеќе од 1.000 
лозари од Кавадарци се обидоа 
насилно да влезат во 
административната зграда на "Тиквеш", 
но беа спречени од кордон полицајци и 
од градоначалникот Панчо Минов, кој 
беше тампон-зона меѓу двете страни. 
Револтот на лозарите, кои три дена 
протестираат пред винарската визба, 
кулминира откако од Минов дознаа 
дека Свето Јаневски ги нарекол 
"уличари" и дека Управниот одбор на 
"Тиквеш" одбил да разговара за 
исплатата на грозјето на одржаната 
седница.

Тие со трактори и со друга 
механизација ја блокираат винарската 
визба и бараат пари за грозјето. 

Градоначалникот Минов изјави дека 
Свето Јаневски е непожелна личност во 
Тиквеш и дека протестот ќе продолжи 
сè додека првите луѓе на оваа винарска 
визба лично не застанат пред 
огорчените лозари за да им кажат дека 
ќе им го платат грозјето. Тој ги извести 
лозарите дека Владата расправала за 
овој проблем и ги задолжила 
министерствата за земјоделство и за 
финансии да видат што можат да 
сторат.

Неодамна, премиерот Бучковски и 
сопственикот на "Тиквеш", Свето 
Јаневски, имаа кратка средба во 
хотелот "Холидеј ин" во Скопје. Тие ја 
искористија паузата на седницата на 

Советот на Стопанската комора за 
краток разговор. И двајцата не сакаа да 
кажат за што разговарале. 
Неофицијално, поранешниот 
економски советник на премиерот 
кратко го информирал Бучковски дека 
"Тиквеш" ќе го плати откупеното грозје, 
но не се знае кога. 

ИЗГРАДБА НА НАФТОВОДОТ 
СОЛУН-СКОПЈЕ

Грчкиот весник "Импресија" објави 
дека грчката нафтена компанија 
"Хеленик петролеум" (ЕЛПЕ) планира 
нова инвестициона програма од 160 
милиони евра, во која се предвидува и 
изградба на нафтоводот Солун-Скопје. 
Програмата е за периодот од 2006 до 
2010 година.

Парите ќе бидат наменети за 
модернизација на капацитетите на 
"Хеленик петролеум" и за 
проширување на дејноста на 
конзорциумот.

Од 1984 година до денес "Хеленик 
петролеум" инвестирал околу 800 
милиони евра за подобрување на 
капацитетите и за технолошкиот развој 
на конзорциумот.

За изградбата на нафтоводот Солун-
Скопје "Хеленик петролеум" издвои 110 
милиони евра, наведува весникот 
"Импресија".

ГОДИШНИНА НА 
ПРОМАРКМЕДИА

Здружението на продукцијата, 
маркетингот и медиумите, 
ПроМаркМедиа, во рамките на 
Стопанска комора на Македонија на 

21.2.2006 година свечено ја одбележа 
годишнината од своето постоење.

Присутните ги поздрави 
претседателот на Здружението, Срѓан 
Керим, со кус осврт на досегашната 
работа, а свечено обраќање имаше и 
претседателот на Стопанска комора на 
Македонија, Бранко Азески.

Ова е прво Здружение во рамките на 
Комората, кое ги опфаќа стопанските 
субјекти од областа на продукцијата, 
маркетингот, агенциите за односи со 
јавноста, дистрибутерите на филмска и 
ТВ-програма и медиумите. Заради 
поефикасно функционирање на 
ПроМаркМедиа во рамките на 
Здружението активно функционираат 
пет секции.

НЕЗАВИСНИОТ СИНДИКАТ НА 
"ОТЕКС" НАЈАВИ ПРОТЕСТИ

Вработените во текстилниот 
комбинат "Отекс" поднесоа кривични 
пријави против раководството на 
компанијата поради неисплатени 
плати. Тие го обвинуваат менаџментот 
и за затајување данок за намерно 
неотворање стечајна постапка и покрај 
долгот на фабриката од 14 милиони 
евра.

Незадоволните работници тврдат 
дека фирмата незаконски им дава плата 
на дел од вработените, со тоа што им 
исплатува надоместок, во вид награда, 
преку банка. Со тоа раководството 
избегнувало да плаќа данок.

"Од работниците кои се на исти 
машини, едните земаат плата, а другите 
не. Со тоа се прекршуваат Законот за 
работни односи и колективните 
договори", коментира Кирил Јосифоски 
од независниот синдикат на "Отекс", кој 
најави дека наскоро работниците ќе 
протестираат со блокади низ Охрид.

Според него, некогашните 1.300 
вработени во "Отекс" сега се намалени 
на околу 250.



На Македонската берза се тргуваше 
со 23 акции, обврзницата за девизни вло-
гови и обврзницата за денацио нализа ци-
ја (прва, втора, трета и четврта емисија). 
Истргувани се 10.810 акции преку 114 
тран сакции и обврзници во номинална 
вредност од 174.062 евра преку 42 тран-
сакции. Вкупно се склу чени 159 тран сак-
ции и е остварен вкупен промет од 

ПРОМОЦИЈА НА НОВ САЈТ НА 
ПРОКРЕДИТ БАНКА

Ако имате потреба за брза и лесно 
дос тапна информација за тоа како да 
до  биете кредит, која документација е 
потребна, како да отворите сметка, на 
кој начин да трансферирате пари и как-
ви можности постојат, како да одберете 
најсоодветен начин за штедење за вас, 
колкава месечна камата можете да до бие-
те или да ја погледнете најновата вест од 
ПроКредит Банка, едноставно нај бр зо-
то решение е www.procreditbank.com.mk, 
кратенка: pcb.com.mk или pbb.com.mk

Со цел да се понуди информативен и 

комплетен сајт за сите заинтересирани, 
брзо и едноставно достапување, со до-
волно мултифункционални визуелни 
вле зови, ПроКредит Банк и Next Sense 
развија специјализиран веб-сајт за 
подобро пристапување.

Новиот сајт е посебно развиен и реа-

МАКЕДОНСКА БЕРЗАМАКЕДОНСКА БЕРЗА

лизиран од страна на Next Sense, кој го 
употреби својот најусовршен софтвер 
за менаџирање на содржини "Web-
Builder" современа технологија за 
подетаљно и попристапно листање на 
информации. Сајтот е крајно 
приспособен кон корисниците и е 
функционален за директна 
комуникација со Банката, со посебен 
акцент на луѓето со посебни потреби, 
како и за дијаспората. Меѓу другите, 
посебно искреирани линкови, спаѓаат 
и: "постави прашање", "брз пристап", 
"ние комуницираме" "контакт", 
"единствениот модул за он-лине 
апликација за вработување" и два 
калкулатора за депозити и кредити.

55.065.472,00 денари. Македонскиот бер-
зански индекс - МБИ-10 изнесуваше 2.490,01 
и забележа опаѓање за 6,48 индексни по-
е ни, односно 0,26%.

На Неофицијалниот пазар - јавно по-
седувани друштва се тргуваше со след ни-
те акции: 102 обични акции на РЖ КПОР 
АД Скопје, по просечна цена од 60,00 де-
нари по акција; 62 обични акции на Ло-
зар-Пелистерка АД Скопје, по просечна 
цена од 3.502,00 денари по акција; 24 
обич  ни акции на АДУТ Македонија АД 

Битола, по просечна цена од 1.000,00 де-
нари по акција; 80 обични акции на Раде 
Кончар АД Скопје, по просечна цена од 
520,00 денари по акција; 98 обични ак-
ции на РЖ Техничка контрола АД Скопје, 
по просечна цена од 83,16 денари по 
акција; 2.050 обични акции на Тутунска 
банка АД Скопје, по просечна цена од 
4.000,00 денари по акција; 226 прио-
ритетни акции на Стопанска банка АД 
Скопје, по просечна цена од 665,23 де-
нари по акција.


