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БИЗНИС
БИЗНИС

АКЦИИТЕ НА ТЕЛЕКОМ 
ПОСТЕПЕНО ДА СЕ 

ПРОДАВААТ?!

Програмата која Министерството за 
економија треба да ја презентира пред 
Владата предвидува државните акции 
во Македонски телекомуникации да се 
продаваат постепено до крајот на 
годината, ќе биде дополнително 
разгледана, како и можноста дали ќе 
бидат повеќе различни или еден 
купувач. Владата не смее да продаде 
збирно повеќе од 10 отсто од капиталот 
во Телеком на единствен купувач, кој 
не е под контрола на државата, а 
акциите не смеат да се понудат ниту на 
компанија, која е конкурент на 
унгарскиот Телеком и неговите ќерки 
компании. Всушност, Владата мора да 
се консултира со странскиот 
доминантен газда на Мактел за 
временскиот распоред на продажбата 
на акциите и начинот на кој ќе ги 
продаде и за евентуалниот избор на 
единствен купувач на акциите.   

ДИСТРИБУЦИЈА СО НОВ 
НАДЗОРЕН ОДБОР

По приватизацијата ЕСМ 
Дистрибуција доби и нов Надзорен 
одбор. Новите членови во него: Питер 
Леер, Гинтер Офнер, Штефан Зисковиц, 
Вернер Казагранде, Шефкет Хазари и 
Роберт Симоновски, а независни 
членови се Билјана Чакмакова и Гинтер 
Ханслик. Зделката на австриската "ЕВН", 
според светските медиуми, има 
негативно влијание врз рејтингот на 
оваа странска компанија во поглед на 
нејзините ризични инвестиции. 
Неофицијално, новиот мнозински 
акционер не планира во блиска иднина 
да го менува актуелниот Управен 
одбор.

ИМА ЛИ ПРЕДЛОГ ЗА СТЕЧАЈНА 
ПОСТАПКА ПРОТИВ "ФЕНИ"?

До Основниот суд Кавадарци во 
Кавадарци АД "Рудкоп"поднесе 
предлог за поведување стечајна 
постапка против "Фени", за наплата на 
долг во висина од околу 450.000 евра 
за извршени услуги - ископ на руда во 
2003 година. Од раководството на 
"Рудкоп" велат дека сметката на "Фени 
индустри" била блокирана повеќе од 45 
дена, со што се создадени услови за 
отворање стечајна постапка која 
доверителот ја покренал, а судот ја 
прифатил. Додека од "Фени индустри" 
вчудоневидено велат дека не знаат за 
тоа и дека компанијата од 
кавадаречкиот суд добила потврда 
дека ниту е поведена ниту, пак, е 
отворена стечајна постапка за "Фени 
индустри".

"СВИСЛАЈОН" СО ГОЛЕМА 
ИНВЕСТИЦИЈА ВО "АГРОПЛОД"

Скопската фирма "Свислајон" ветува 
дека годинава ќе бидат инвестирани 
пет милиони евра во врвна технологија 
во "Агроплод". Оваа фирма располага 
со капитал од 13 милиони евра и е дел 
од познатиот швајцарски синџир 

"Свислајон ДРД". Планираат да ги 
прошират производството и извозот. 
Нивните амбиции за годинава се двојно 
зголемување на производството, кое 
засега изнесува седум милиони евра. 
Оваа фирма е основана со странски 
капитал. Седумдесет отсто од капиталот 
е во сопственост на швајцарски 
"Свислајон ДРД", а 30 отсто поседува 
братот на српскиот министер Вук 
Драшковиќ, Родољуб, кој е голем 
бизнисмен во Србија.

СВЕТО ЈАНЕВСКИ КУПУВА УШТЕ 
ДЕСЕТ РЕСТОРАНИ?!

Сопственикот на Винарската визба 
"Тиквеш", Светозар Јаневски по 
отворањето на "Мекдоналдс" во 
Македонија, според неофицијални 
извори купува уште десет ресторани од 
светски најпознатиот синџир 
ресторани за брза храна и во соседна 
Бугарија. Ставот на "Мекдоналдс" е 
дека оваа компанија има планови во 
овој регион, но нивните правила не 
дозволуваат да се коментираат работи 
кои целосно не се завршени. Оваа 
компанија го проширува пазарот низ 
цел свет преку продавање лиценци за 
користење на нивниот заштитен знак 
само на партнери кои исполнуваат 
одредени финансиски услови и ги 
почитуваат стандардите на 
компанијата.  

ПОЧНА ОТКУПОТ НА 
ЈАГНИЊА ЗА ИЗВОЗ

Почна откупот на јагниња во 
југоисточниот дел од земјава за извоз 
во Италија, Хрватска и во Грција. 
Откупувачите се жалат дека сточарите 
бараат повисоки цени од понудените, 
односно од 160 до 170 денари за 
килограм. Тие тврдат дека не се во 
состојба да платат повеќе од 140 до 150 
денари за килограм жива мера, бидејќи 

на европскиот пазар најмногу може да 
добијат од 4 до 5,5 евра за килограм, 
поради конкуренцијата на бугарските и 
на романските јагниња, кои се нудат по 
пониска цена за половина евро. 



Струмичката индустриска кланица 
информира дека поради ова голем дел 
странски купувачи најавиле дека ќе ги 
раскинат извозните договори за 
македонското јагне. Во изминатите три 
месеци откупот и извозот се одвиваа со 
големи тешкотии и беа повеќе од 
преполовени. Претходните години 
Македонија извезуваше од 2,6 до 3 
милиони килограми јагнешко месо, со 
што остваруваше приход од 12 до 15 
милиони долари. 

"БАНДЕРОЛИТЕ" ГИ 
ЗАТВОРИЈА ПРОДАВНИЦИТЕ!

Управата за јавни приходи ќе 
изврши попис на стоката која на 

почетокот беше запленета во 
продавниците во Скопје, Гостивар и во 
Кавадарци. Запленети се цигари и 
алкохолни пијалаци без бандероли, кои 
деновиве ќе бидат уништени. 
Инспекторите забележале дека во 
затворените продавници, и покрај тоа 
што имало инсталирани фискални 
апарати, на купувачите не им биле 
издавани фискални сметки. На 
сопствениците им е изречена мерка 
забрана за вршење дејност во траење 
од 30 дена и мандатно се казнети со по 
55.000 денари. Тутунопроизводителите 
и продавачите во малопродажбата 
имаат обврска да извршат упис на 
резервите.

ВТОРА ДЕЦЕНИЈА ОД 
РАБОТЕЊЕТО НА БЕРЗАТА

Претседателот Бранко Црвенковски 
симболично го означи почетокот на 
втората деценија од работењето на 
Македонска берза. Пред 10 години 

трите удари во истото ѕвоно означија 
почеток на тргување на Берзата, 
првиот организиран пазар на хартии 
од вредност на овие простори. Во 
изминативе 10 години низ Берзата 
поминале 117.351 трансакција и е 
остварен вкупен промет од повеќе од 
87 милијарди денари или околу 1,5 
милиони евра. Макпетрол, Алкалоид и 
Стопанска банка од Битола се друштва 
со најголема капитализација. Пред 
десет години првата трансакција ја 
направил Никола Груевски, актуелниот 
лидер на ВМРО-ДПМНЕ , кој тогаш 
работел како брокер.

 


