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"ОХИС" ЌЕ СЕ ПРОДАВА
НА ДЕЛОВИ

Според најавите на генералниот
директор на "ОХИС", Јорго Ќука,
комбинатот ќе се продава на делови и
веќе се преговара со потенцијални
купувачи.
Државниот капитал кој изнесува 43
отсто од акциите е понуден на
продажба. Како што најави директорот,
веќе контактирале со заинтересирани
стратешки инвеститори и преговорите
се во тек. Тој дополни дека
разновидноста на производствените
капацитети ја отежнува продажбата на
комбинатот. Инвеститорите кои се
заинтересирани за производство на
детергенти не ги интересира
производството на пестициди.
"'ОХИС' е толку хетероген и со
релативно мали производствени
капацитети, што е неопходно
разделување на погоните за да најдеме
инвеститори", вели Ќука.
Вработените во "ОХИС" поседуваат
48 отсто од капиталот, додека остатокот
е во сопственост на ПИОМ.

Одборот на доверители беше
распишан тендерот за продажба на
фабриката за алуминиумски
конструкции и профили "Алумина" од
Скопје.
Производствената целина на
"Алумина" се продава ослободена од
сите обврски и без вработени, по
истата цена како и на претходниот
тендер во износ од 14.463.853 евра.
Преку тендер ќе се продаваат и
градежните објекти на "Алумина" во
струшкото село Лабуниште, по цена од
426.096 евра, апартманите во
"Еурохотелот" во Струга по цена од
416.435 и одморалиштето во Маврово,
со почетна цена од 29.546 евра. На
вториот тендер за продажба на
"Алумина", исто така, не пристигна ниту
една понуда. Фабриката беше
ликвидирана во октомври минатата
година, со долгови од 24 милиони евра,
од кои 5 милиони евра долг кон 700
вработени за неисплатени плати за
седум години.

ДРЖАВАТА СО ПОНУДА НА
НОВИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ЗА
МОНЕТАРНИ ЦЕЛИ

првобитно се бараше. Фабриката се
продава исчистена од долгови и без
обврска за вработените. Со одлука на

КОМПАНИИТЕ
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ САМО ЗА
МЕЃУНАРОДНИТЕ РАЗГОВОРИ
Неколку компании се
заинтересирани за влез во фиксната
телефонија. Веќе ги доставиле и
барањата до "Телеком" за пристап на
фиксната мрежа, на кои, како што се
дознава, позитивно им било и
одговорено. Се согласиле по кои цени
ќе ја користат мрежата на

Министерството за финансии, во
соработка со Народна банка на
Република Македонија, почна со
емисија на државни хартии од
вредност за монетарни цели, кои се

ПРОПАДНА И ТРЕТИОТ ТЕНДЕР
ЗА ПРОДАЖБА НА "АЛУМИНА"
Пропадна и третиот тендер за
продажба на скопска "Алумина". Не
пристигнала ниту една понуда за
купување на оваа фабрика. Ќе се објави
нов тендер.
"Алумина" ќе се нуди за нешто
повеќе од 12 милиони евра или 6
милиони евра помалку од цената која

пазар на државни хартии од вредност
во Република Македонија.
Согласно веќе објавениот проспект
за емисија на државни хартии од
вредност на аукцијата на 7 март,
Министерството за финансии понуди
вкупен износ од 950 милиони денари,
од кои 650 милиони денари за три
месечни, а 300 милиони денари за
шестмесечни државни записи. Од
понудениот износ на три месечни
државни записи, 400 милиони денари
се наменети за монетарни цели.

должнички хартии од вредност и кои за
разлика од постоечките државни
хартии од вредност, нема да бидат дел
од јавниот долг, бидејќи се издаваат за
потребите на монетарната политика.
Во соопштението на Министерството
за финансии се наведува дека целта на
воведувањето државни хартии од
вредност за монетарни цели е
создавање похомоген пазар на
државни хартии од вредност, односно
постепено намалување на пазарната
сегментација меѓу актуелните државни
хартии од вредност, кои ги издава
Министерството за финансии и
благајничките записи кои ги издава
Народна банка. Воведувањето државни
хартии од вредност за монетарни цели,
се наведува во соопштението, ќе
овозможи зголемување на износот на
хартии од вредност кои се очекува да
го поттикне развојот на секундарниот
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единствениот фиксен оператор. Меѓу
заинтересираните се "Он нет", "Комтел
ком" и "Нексттел", компанија која
најгласно негодуваше на висината на
одобрените цени за интерконекција и
која директно го обвинуваше "Телеком"
за монополско однесување, за што ги
информира и меѓународните
институции.
Според првичните проекции
намерата на потенцијалните оператори
била да го развиваат бизнисот во
меѓународните разговори.
"Македонски телекомуникации" и
"Нексттел" на 7 март потпишаа договор
за пристап на Во-ИП операторот кон
мрежата на единствениот фиксен
оператор во државава.

ПРОТЕСТ НА СТЕЧАЈЦИТЕ

Стечајните работници со нерешен
статус, а со повеќе од 25 години
работен стаж, од 6 март протестите ги
организираат, наместо пред
општинските згради, на излезите од 24
градови во Македонија. Протестот ќе
почнува во 8 и ќе трае до 11 часот, а
секој нареден ден ќе се зголемува за
еден час.
Ваквата одлука Координативното
тело на стечајните работници ја донесе
во саботата. Воедно, Координативното
тело се договори писмено да се обрати
до претседателот на Собранието на
Република Македонија, Љупчо
Јордановски, и да бара средба на која
би се разгледала можноста Собранието
со закон да го реши статусот на овие
работници кои бараат да добиваат
паричен надоместок до нивно
пензионирање или до ново
вработување.

СВЕТСКИ МОДЕЛИ НА
АУТОЕКСПО 2006
Од денес до 16 март, во Скопје ќе
може да се види европска премиера на

светските модели на возила. На овој
саем ќе се претстават голем број
познати производители на автомобили,
стопански возила, придружна
индустрија и опрема.

На АУТОЕКСПО 2006 вљубениците во
убавиците на патиштата ќе имаат
можност да ги видат најновите модели
на речиси сите импортери на моторни
возила, комерцијални и теренски
возила, спортски чамци и луксузни
јахти, резервни делови и додатоци,
опрема за сервиси, гуми, масла,
автокозметика...
На годинашното издание на оваа
биенална автомобилска манифестација
ќе биде прикажана изложбената

програма на повеќе од 300 претставени
фирми, од кои повеќе од 102 се
директни учесници од 29 земји:
Австрија, Белгија, Република Чешка,
Финска, Франција, Јапонија, Италија,
Русија, Германија, Кореја, Грција,
Шведска, Швајцарија, Словенија,
Шпанија, Кореја, Тајван, Јапонија...
Речиси сите импортери на најпознатите
светски автомобилски марки во
Македонија ќе ги прикажат најновите
модели на автомобили, комерцијални и
товарни возила.
Скопски саем, како организатор, во
соработка со Асоцијацијата на
импортери при Стопанска комора на
Македонија, ја подигнаа
манифестацијата на европско ниво и
како потврда на тоа е присуството од
80 отсто учество на фирмите со
фабрички штандови, што претставува
настап за почит.
Пријатното изненадување кое ги
очекува посетителите на АУТОЕКСПО
2006 се 31 премиера на возила и 5
премиери на моторни чамци и
луксузни јахти, кои прв пат ќе бидат
прикажани на нашиот пазар.

