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БИЗНИС
БИЗНИС

"АЛУМИНА" ПРОДАДЕНА ЗА 12 
МИЛИОНИ ЕВРА

Скопска "Алумина" доби нов 
сопственик. Конечно, по неколку 
безуспешни обиди фабриката е 
продадена за повеќе од 12 милиони 
евра на "Хорсет холдинг" од Бугарија. 
Како што дознаваме од судски извори, 
оваа компанија била единствен 
понудувач на меѓународниот тендер.
Според информации од 
Министерството за економија, на 
Собранието на доверители 62 отсто од 
присутните се изјасниле позитивно за 
прифаќање на понудата за продажба, а 
заради заокружување на целиот 
процес на продажба, зелено светло 
треба да даде и судот, кој деновиве ќе 
расправа и ќе се произнесе за 
понудата.

 
"РИКО" ПОЧНА СО ИЗГРАДБА 

НА "СВ. ПЕТКА"

Деновиве, со 
пренасочување 
на реката Треска 
од нејзиното 
природно 
корито, почна 
реализацијата 
на втората фаза 
од изградбата на 
ХЕЦ "Св. Петка" 
или "Матка 2", а 
главен изве ду-

вач е словенечката компанија "Рико". 
Браната ќе биде двојнолачна, висока 69 
метри и долга 127 метри, на ниво од 
364 метри и со вкупен волумен од 
24.600 метри кубни. Инсталираниот 
капацитет е 36,4 мегавати и ќе има две 
турбини од по 18,2 мегавати. ХЕЦ "Св. 
Петка" е последната во низата три 
каскадни централи на реката Треска, 
заедно со "Матка" и "Козјак". Тие на 
македонското електростопанство ќе му 
испорачуваат дополнителни 150 
мегавати струја. 
Во втората фаза треба да се вложат 42 
милиона евра. Директорот на "Рико", 
Јанез Шкрабец, нагласи дека 

средствата треба да станат оперативни 
наредниот месец и со градежните 
работи ќе се стартува за шест месеци. 
Браната треба да биде готова за 34 
месеци. 
Генералниот директор на ЕЛЕМ, Панде 
Лазаров, вели дека според понудените 
кредитни услови, отплатата на 
кредитот ќе се движи од 5,2 милиона 
евра во 2009 година до 3,4 милиони 
евра во 2020 година. ХЕЦ "Св. Петка" 
годишно ќе остварува производство на 
струја од 90 милиони квч. Просечната 
цена на струјата ќе биде 6 евроценти за 
квч, колку што сега изнесува увозната 
цена. Хидроцентралата ќе остварува 
годишен приход од 5,4 милиони евра.

МАКЕДОНСКИТЕ БАНКИ 
ПОБЕЗБЕДНИ

   Се подобрува 
стабилноста на 
банките во земјава. 
Сигурноста и 
безбедноста на 
македонските 
банки лани во 

просек можела да се оцени со 2,34, на 
скалата на оценки од 1 до 5, каде што 
единицата е резервирана за најдобрите 
банки, а петката за банките со најви со-
ки ризици во работењето. Тоа значи де-
ка безбедноста на нашите банки е по-
доб рена во однос на 2004, кога просеч-
ната оценка била 2,44. Ова се податоци 
од Извештајот на банкарската супер ви-
зија на НБМ за 2005 година. Во најно ви-
от извештај централната банка не дава 
податоци за тоа кои банки какви оцен-
ки имаат, како што правеше досега, 
туку само сумарна просечна оценка.  
Со цел да ја подобри стабилноста на 
банкарскиот систем, НБМ лани презела 
20 корективни мерки кон 11 банки и 2 
штедилници и прекршочни пријави 
против 12 банки и 2 штедилници. НБМ 
поднела и две кривични пријави, една 
против стечаен управник на една банка 
и една против фирми кои се акционери 
во една банка. Во 2005 беше отворен 
стечај во Радо банка. Во 2005 г. бил 
именуван повереник во една банка, 
забрана за вршење на сите банкарски 
работи има во една банка. Странскиот 
капитал во нашите банки лани 
учествуваше со 52,5 отсто.

СКОПСКИТЕ АПТЕКИ 
ЗАШТИТЕН МАКЕДОНСКИ 

БРЕНД

Скопските аптеки ќе го задржат 
сегашниот бренд "Градска аптека" 

Скопје и од него новите газди, 
македонскиот конзорциум составен од 
фармацевтската компанија "Алкалоид" 
и две веледрогерии, "Зегин" и 
"Фармакорп", најавуваат дека ќе 
направат заштитен знак за аптекарски 
синџир во земјава. Ова ќе се постигне 
со подигнување на квалитетот на 
услугите за пациентите, но и со 
издавање квалитетни лекови. Ќе се 

настојува 
рафтовите на 
аптеките да 
бидат полни 
со 
фондовските 
лекови, но ќе 
се работи и 
на 

проширување на комерцијалната 
палета лекови со најновите генерации 
препарати предвидени со светските 
протоколи за лекување. Цените на 
лековите ќе бидат исти како оние во 
аптеките на "Зегин". Од државата ќе се 
бара што побрзо да се воведе системот 
на лек со доплата.
 Купувањето на аптеките од страна на 
конзорциум во кој секој има идеална 
третина, за газдата на "Зегин", Благоја 
Механџиски, е прв чекор кон отворање 
на вратата за влез на странски капитал 
во една трансформирана фирма. Кој е 
странскиот инвеститор, тој не сакаше 
да открие. 

РЕГИОНАЛНА БОРБА ПРОТИВ 
ДАНОЧНИОТ КРИМИНАЛ

Даночните управи на земјите од 
балканскиот регион се подготвени да 
се ор ганизираат и заеднички да се 
борат против организираниот даночен 
криминал. На ова се обврзаа даночните 
управи на Македонија, Бугарија, Србија, 
Црна Гора и Босна и Херцеговина, кои 
неодамна во Скопје потпишаа спогодба 
за заедничка соработка.
"Спогодбата треба да придонесе за 
создавање јасна даночна легислатива 
компатибилна на онаа од ЕУ", истакна 
директорката на Даночната управа на 
Македонија, Петра Митева. 

Со воспоставување дефинирана и 
конкретна соработка меѓу даночните 
служби во регионот, напорите да се 
лоцираат и утврдат мерките за 
спречување на прекршување на 
даночните прописи ќе бидат 
поефективни и со поголеми резултати, 
смета министерот за финансии, Никола 
Поповски: "Во услови на слободно 
движење на капиталот, заемната 
соработка на даночните власти се 
наметнува како императив". 


