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БИЗНИС
БИЗНИС

"АКЦИОНЕР" РЕАГИРА ЗА 
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ ПРИЛЕП

Здружението "Акционер" во врска со 
најавената продажба на државниот 
пакет акции на Тутунскиот комбинат од 
Прилеп на турски инвеститор ја повика 
Владата во процесот на преговарање 
да ги вклучи и акционерите, односно 
застапниците на мнозинскиот пакет 
акции, кои се во висина од повеќе од 55 
отсто.

Од "Акционер" посочуваат дека е 
недозволено малцинскиот акционер 
(во случајот Владата з.н.) сама да 
преговара за условите на 
приватизација на компанијата без 
присуство на мнозинските акционери.

Според нив, ако Владата не го 
прифати нивното барање, тогаш таа се 
става над законот и тие укажуваат на 
можна опасност од евентуална тужба 
за надомест на штета од страна на 
акционерите доколку настане штета по 
мнозинските акционери при 
приватизацијата. Во тој случај таа штета 
ќе треба да биде исплатена од Буџетот, 
што значи од сите граѓани на 
Македонија.

 
НЛБ ТУТУНСКА ГИ НАМАЛИ 

КАМАТНИТЕ СТАПКИ

Каматната стапка на автомобилските 
кредити, во зависност од 
обезбедувањето, учеството и рокот на 
отплата, се движи од 6,5 до 9,5 отсто, 
наместо досегашните 10,5 проценти. 
Кај хипотекарните ненаменски кредити 
со рок на отплата до 7 години, 
намалувањето од 9 на 8 отсто се 
однесува за кредит со една третина 
девизен депозит. Каматната стапка, пак, 
за ненаменските кредити со 100 отсто 
девизен депозит е намалена за 0,5 
процентни поени. Од 1 јуни, НЛБ 
Тутунска ја намали и каматната стапка 
на краткорочните кредити без 
определена намена, за правни лица 
класификувани во А и Б1 категорија, од 

9 на 8,5 проценти. НЛБ Тутунска банка 
почна и промотивна кампања за 
автокредит. Граѓаните можат да 
аплицираат за автокредит во износ до 
35.000 евра, со рок на отплата до шест 
години. Паралелно со пониските 
камати, Банката ги намали и 
манипулативните трошоци за 
кредитите за население, во зависност 
од видот на заемот. Кредитната понуда 
е проширена и со нов туристички 
кредит, со период на отплата до 12 
месеци и каматна стапка од 12 отсто.

"ФИЧ" ГО КРЕНА КРЕДИТНИОТ 
РЕЈТИНГ НА МАКЕДОНИЈА

Кредитниот рејтинг на Македонија е 
зголемен од "ББ" на "ББ+". Новото 
рангирање на земјата, кое го спроведе 
влијателната кредитна агенција "Фич", 
од неодамна е објавен и на 
официјалната веб-страница на 
компанијата. Тоа всушност значи дека 
рејтингот на земјата е зголемен за две 
скалила погоре. Подобрениот кредитен 
рејтинг на земјата, како што пишува во 
образложението на "Фич", се должи на 
добивањето на статусот земја-кандидат 
за ЕУ, потоа на цврстата фискална 
политика, умерената задолженост и 
редовната отплата на стасаните 
обврски по основа на старите странски 
долгови.

Во Министерството за финансии 
велат дека двата последни извештаја на 
"Стандард и пурс" и ова на "Фич", 
докажуваат дека Македонија се наоѓа 
на прагот на добивање инвестиционен 
рејтинг, што ќе значи дека земјата е 
поволна за странски инвестиции. 
Анализата на состојбите во земјата 
експертите од "Фич" ја спроведоа во 
мај годинава, по што го подготвија 
извештајот.

АВСТРИСКАТА "ЕВН" ДАДЕ 
НАЈДОБРА ПОНУДА ЗА 

КУПУВАЊЕ НА ТЕЦ 
"НЕГОТИНО" 

Финансиската понуда на "ЕВН" доби 
86 бодови од тендерската комисија која 
ги вршеше евалуациите на понудите за 
купување на ТЕЦ "Неготино", со што се 

најде на првото место на листата. 
Понудата на "ЕВН", која неодамна стана 
сопственик на "ЕСМ дистрибуција" и 
снабдување доби најмногу бодови врз 
основа на инвестиционата програма 
која ја понудија. За купување на ТЕЦ 
"Неготино" Австријците понудија 4 
милиони евра и 751,7 милиони евра за 
инвестиции. Канадската компанија 
"Хач" со 60 бодови се најде втора на 
листата. "Хач" понуди 13,5 милиони 
евра за купување на термоелектраната 
и 325 милиони евра за инвестиции. 
Треторангирана е понудата на 
"Вербунд" која понуди 10 милиони евра 
и 480 милиони евра инвестиции. 
Понудата на "Рао" доби 13 бодови. 
Русите понудија 8 милиони евра за 
купување на ТЕЦ "Неготино" и 80 
милиони евра инвестиции. Понудата на 
канадската "Енерџи ресурсис" беше 
отфрлена, бидејќи не ги исполнувала 
тендерските услови. 

Сепак, Владата не донесе одлука кој 
ќе биде новиот сопственик на ТЕЦ 
"Неготино". Одлуката која од 
компаниите ќе биде избрана за нов 
сопственик на оваа термоелектрана ќе 
се донесла по изборите, за сега да не се 
кревале тензии, велат од Владата.

"КОСМОФОН" ЌЕ СЕ 
РЕБРЕНДИРА ВО БОИТЕ НА 

ГРЧКИ "ОТЕ" 

Вториот мобилен оператор 
"Космофон" се подготвува за 
ребрендирање. Процесот на 
ребрендирање, според наши извори, 
би требало да се случи во текот на 
годината, а новата кампања на 
"Космофон", "Speak up", во која 
доминира зелената боја (наместо 
типичната жолта) е предвесникот на 
ребрендирањето. Во процесот на 
ребрендирање "Космофон" 
најверојатно ќе го задржи името. 
Минатата година се ребрендираше 
"Космоте", во чија сопственост е 
грчкиот мобилен оператор "ОТЕ", во 
чија сопственост, пак, е македонскиот 
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"Космофон". Минатава година се 
ребрендираше и албанскиот мобилен 
оператор "АМЦ", каде доминантен 
сопственик е "Космоте", а за 
ребрендирање се подготвува и 
бугарскиот мобилен оператор "Глобул" 
каде, исто така, доминантен сопственик 
е грчкиот мобилен оператор. Според 
познавачите на пазарот, по ваквиот 
тренд логично би било и 
ребрендирањето на "Космофон". 

ПОЧНА АРБИТРАЖАТА
"ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛЕУМ" 
ПРОТИВ МАКЕДОНИЈА

"Хеленик Петролеум", газдата на 
"ОКТА", и Владата деновиве се на 
главниот претрес пред Парискиот суд. 
Арбитражата ќе одлучува за секое 
обвинување поединечно. Судот прво ќе 
понуди спорот да се реши спогодбено, 
а ако двете страни не се согласат 
процесот ќе продолжи. Конечна одлука 
Парискиот суд ќе донесе до крајот на 
годината. 

Неофицијално, не се очекува среќен 
крај по сите тужбени барања за 
македонската страна. Најдоброто што 
може да се случи, велат од 
Министерството за економија, е да се 
издејствуваат помали казни за оние 
кои не можеме да ги добиеме. 

Засега не се откриваат детали од 
одбранбената стратегија пред Судот. 
Државата ќе се брани со грчкото 
непочитување на купопродажниот 
договор, несоодветниот начин на 
формирање на мешовитата компанија 
"ВАРДАКС СА", која стопанисува со 

нафтоводот Солун-Скопје. 
Македонската страна ги посочува 
нецелосно исполнетите обврски за 
инвестиции од околу 40 милиони 
долари. Скопската рафинерија "ОКТА" 
на грчкиот "Хеленик петролеум", со 
директна спогодба, му беше продадена 
во 1999 година. 

Грците ја тужат државата за 
неисполнување на обврските од 
купопродажниот договор, 
неоткупување на 500.000 тони мазут 
годишно, укинување на ексклузивното 
право за бесцарински увоз на нафта, 
плаќање воен данок. Засега Грците 
бараат отштета од повеќе од 60 
милиони долари. Соочувањето на 
двете страни пред арбитражниот суд ќе 
трае девет дена.

 
"СТРУМИЦА ТАБАК" ОСТАНА 

БЕЗ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

"Струмица табак" времено ја изгуби 
лиценцата за работа. Но, таа ќе й биде 
вратена ако за 6 месеци ги исплати 
тутунарите. Со ова грчкиот газда доби 
нов рок од половина година за да ги 
плати долговите, а дефинитивно ќе ја 
изгуби лиценцата ако и по тоа не плати 
за тутунот. "Струмица табак" должи 
повеќе од еден милион евра.

"Во делот на утврдената најнова 
состојба тие немаaт право да го 
организираат производството на нова 
реколта 2006 година, ниту да 
извезуваат ферментиран тутун надвор 
од Македонија. Ваквото известување 
во моментот се изготвува и ќе биде 
доставено до 'Струмица Табак', решение 
кое ќе биде доставено и до званичните 

институции, кои се вклучени при 
извозот на ферментираниот тутун и во 
финансиското работење на 'Струмица 
Табак'", изјави деновиве Ристо Чивчиев 
од  државниот инспекторат.

ИЗМЕНИ НА ПЕНЗИСКАТА 
РЕГУЛАТИВА ЗА

ТРУДОВИТЕ ИНВАЛИДИ 

Трудовите инвалиди кои престанале 
да работат поради стечај на фирмата ќе 
можат да добиваат пари од Фондот на 
ПИОМ пред да заврши ликвидацијата. 
Оваа измена е направена во Законот за 
пензиско и инвалидско осигурување. 

"Ако стечајната постапка трае 
подолго од две години тогаш трудовите 
инвалиди ќе можат да остварат 
паричен надоместок од Фондот до 
нивно ново вработување или 
пензионирање", објаснуваат во 
Министерството за труд и социјална 
политика. 

"До сега трудовите инвалиди не 
можеа да добијат паричен надоместок 
сè додека фирмата каде што работеле 
не биде ликвидирана, односно не биде 
избришана од судскиот регистар. 
Инвалидите можат сами да се одлучат 
да преминат во Фондот ако таму им 
одредат повисок надоместок. Но, не 
можат да бидат корисници и на двете 
права и да земаат пари и од пензиско и 
од Агенцијата за вработување", велат 
во Министерството за труд и социјална 
политика. 

Надоместокот кој го добиваат 
трудовите инвалиди зависи од платите 
кои ги добивале, но во просек изнесува 
околу 4.000 денари. 


