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БИЗНИС
БИЗНИС

ТЕЛЕКОМ СЛОВЕНИЈА ГО НАЈДЕ 
СВОЈОТ ИНТЕРЕС ПРЕКУ ОН НЕТ 

Официјално, словенечкиот Телеком 
стана сопственик на 76 отсто од 
акциите на македонскиот Интернет 
провајдер ОН НЕТ.

Претседателот на Владата на 
Република Македонија, Владо 
Бучковски, ги прими генералниот 
директор на Телеком Словенија, Бојан 
Дремељ; директорот на СЕАФ 
Македонија, Владимир Пешевски; 
директорот на ОН НЕТ, Предраг 
Чемеригиќ; и амбасадорот на 
Република Словенија во Република 
Македонија, Марјан Шифтар.

"Телеком Словенија ја гледа својата 
иднина во ширењето на пазарите на 
Југоисточна Европа, а особено нè 
радува тоа што првата меѓународна 
станица е токму Република Македонија. 
Предноста на Македонија е во тоа што 
таа е споредлива со големината на 
Словенија, има перспективен и брзо 
растечки пазар и корисници кои 
посакуваат современи комуникации", 
нагласи генералниот директор на 
Телеком Словенија во разговорот со 
македонскиот премиер. 

Премиерот Владо Бучковски го 
поздрави влегувањето на Телеком 
Словенија во Република Македонија, 
нагласувајќи дека ќе се наоѓа во 
пријателско опкружување и додаде 
дека како резултат на поволната бизнис 
клима и побарувањата на пазарот 
Телеком Словенија го нашла својот 
интерес да влезе во земјава преку      
ОН НЕТ. 

На крајот од разговорот 
словенечкиот амбасадор Шифтар 
заклучи дека во иднина претстои 
натамошно зголемување на 
словенечките инвестиции и нивниот 
интерес за Република Македонија, 
нагласувајќи дека најголемиот дел од 
тоа е резултат на тоа што Македонија се 
здоби со статусот кандидат за членство 
во Европската унија, како и од 
подобрувањето на бизнис условите во 
земјава. 

"ИМПУЛС" БАРА ПАЗАРНИ 
УСЛОВИ ВО КОРИСТЕЊЕТО 

ИНТЕРНЕТ

Здружението на граѓани за заштита 
од монополот на АД Македонски 
телекомуникации, "Импулс", ги повика 
Владата и Телеком да го прекинат 
монополот и да обезбедат пазарни 
услови за вистинска конкуренција во 
користењето Интернет, со што оваа 
услуга ќе му биде достапна на секое 
семејство по прифатливи цени.

Според "Импулс", доколку некој 
граѓанин сака да се приклучи на 
Интернет тој има на располагање 6 
опции, од кои најмногу преку 
Македонски телекомуникации. Од сите 
видови Интернет, што патем во 
Македонија е застапен со скромни 5 
проценти, најзастапен е дајал-ал 
Интернетот. Причината е тоа што 
граѓаните не можат да се изложат на 
поголеми трошоци од стандардите кои 
им се на располагање, како што е 
телефонскиот приклучок, поради 
распространетоста на монополските 
телефонски приклучоци. 

"Македонски телекомуникации 
нашироко го задржува овој систем на 
поврзување на граѓаните кон Интернет, 
без при тоа да ги намалува или да ги 
коригира цените, како и да ги развива 
постојните", велат во ова здружение.

Анализите на "Импулс" покажале 
дека во изминатиот период цените за 
Интернет се движат по нагорна линија, 
а вкупните трошоци за користење на 
услугата се зголемени за обичниот 
граѓанин за 88 отсто во период од 5 
години. При тоа, наместо овој тип 
услуга да се унапредува, таа е останата 
на исто ниво и со уште полош квалитет.

ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА 
СТРУКТУРА НА НОВА 
ЉУБЉАНСКА БАНКА

Словенечките инвеститори се 
заинтересирани за приватизацијата на 
Нова љубљанска банка (НЉБ). 

Најголемиот удел во НЉБ има 
словенечката држава, а 34 отсто од 
акциите се сопственост на белгискиот 
финансиски концерн КБЦ, кој сака 
својот дел да го зголеми на повеќе од 
50 отсто.

Со промената на сопственичката 
структура во НЉБ ќе се смени и газдата 
на македонската Тутунска банка, 
бидејќи Словенците сега се 
доминантни сопственици.

Доколку државата или КБЦ одлучат 
да ги продадат своите акции, меѓу 
потенцијалните купувачи ќе се најдат и 
словенечки инвеститори, кои би сакале 
и поголемо влијание при носењето на 
одлуките за работење на Банката. 
Тамошните експерти велат дека постои 
можност КБЦ да се  повлече од Нова 
љубљанска банка ако не може да го 
добие мнозинскиот удел. Тие сметаат 
дека основната грешка е направена на 
почетокот, кога словенечката Влада 
потпишала договор со белгиската 
банка за продажба на 34 отсто од 
капиталот, бидејќи со тоа дала 
легитимна можност за добивање и на 
мнозинскиот пакет акции.

"АГРОТИКВЕШИЈА" СО  
ПРОТИВТУЖБА ЗА 
ГРУПАЦИЈАТА "М6"

Кавадаречкиот регионален сојуз 
"Агротиквешија" најави противтужба за 
групацијата "М6" и за сопствениците на 
винарската визба "Тиквеш".

Лозарите ќе бараат четири до пет 
милиони евра отштета од "Тиквеш" 
бидејќи, како што рече на прес-
конференцијата претседателот на 
"Агротиквешија", Борис Давидов, 
исплатата на грозјето доцнела седум 
месеци.

Според експертите, посочи Давидов, 



грозјето изгубило од 20 до 50 отсто од 
квалитетот поради калирање.

"Со тужбата ќе ги бараме парите, но 
ќе прашаме и зошто доцни бербата", 
изјави претседателот на 
"Агротиквешија". 

Покрај другото, тој информираше 
дека е во тек исплатата на грозјето, која 
ја реализира "Тиквеш", таа се одвива 
нормално и наскоро треба да заврши. 

Регионалниот сојуз смета дека 

винарската визба "Тиквеш" не е 
приватизирана регуларно. Неговите 
членови не сакаат да соработуваат со 
Свето Јаневски.

На 28 овој месец Регионалниот сојуз 
е повикан на суд со тужбата која ја 
покрена Јаневски. Тој ги обвинува 
лозарите дека со протестите 
предизвикале застој во работата на 
визбата и му нанеле штета од еден 
милион евра.  

ЦИГАРИТЕ ПОВТОРНО
 ЌЕ ПОСКАПАТ

Според последните најави, од први 
април ќе поскапат цигарите за пет до 
шест денари за кутија, а поскапувањето 
ќе важи за сите домашни и странски 
цигари.

Од Министерството за економија 
соопштија дека поскапувањето се 
должи на воведувањето на давачката 
од три денари, со која треба да се 
помогнат производителите на тутун. 

Новото поскапување се добива кога на 
сегашната цена ќе се додадат тие три 
денари и плус ќе се пресмета акциза, 
ДДВ и царина.

Од Министерството за економија 
истакнаа дека ова ќе биде последно 
покачување на цигарите за оваа 
година, што е второ поскапување по 
она во јануари, кога цената им се 
зголеми за 10 до 15 денари. Тогаш во 
цената беа вклучени новите давачки од 
пет денари за здравството, еден денар 
за екологија и три денари за 
зголемувањето на акцизата.


