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БИЗНИС
БИЗНИС

АКЦИОНЕРИТЕ ВО "ОГРАЖДЕН" 
СИ ГИ БАРААТ ПРАВАТА

Триесеттина малцински акционери 
во струмичкиот рудник "Огражден" 
бараат дел од фирмата според нивниот 
удел од 33 отсто. Деновиве тие 
протестираа пред влезот во фирмата и 
соопштија дека со години немаат увид 
во работењето и во управувањето на 
"Огражден", а им било скратено и 
правото на дивиденда.

"За право на глас не може да стане 
ниту збор бидејќи ниту еден наш 
предлог не е ставен на дневен ред, а во 
ниту еден орган на управување немаме 
членови", изјави Роска Трајковска, 
акционер во компанијата.

Малцинските акционери го обвинија 
директорот Аристид Маџунков и 
неговото семејство, кои се доминантни 
сопственици на "Огражден", дека 
целата заработувачка ја земаат за себе. 
Според нив, рудникот е една од 
најпрофитабилните фирми на Балканот. 
Наспроти ова, правниот застапник на 
"Огражден", Ацо Андонов, вели дека 
станува збор за малцински акционери 
и дека остварувањето на нивните 
права зависи од одлуките на 
мнозинските акционери, кои се 
донесуваат на редовните годишни 
собранија. 

КРАТОВЧАНИ НЕ САКААТ ВОДА 
ОД ХИДРОСИСТЕМОТ 

"ЗЛЕТОВИЦА"

Комуналното претпријатие "Силком" 
од Кратово е против изградбата на 
пристапниот пат до месноста Кнежево, 

каде што есенва треба да почне да се 
гради  браната на Злетовска Река. 
Според Бранко Иванов, директор на 
"Силком", тие реагирале до Јавното 
претпријатие "Злетовица",  бидејќи дел 
од пристапниот пат во атарот на 
Општина Кратово минува по трасата на 
која е поставен нивниот цевковод. 

Основниот суд Штип во Штип донесе 
привремена мерка за сопирање на 
асфалтирањето на патот до 
расчистување на недоразбирањата. 
Сега се чека извештајот од стручните 
лица, кои извршија увид на самото 
место. Пред 18 години во Кратово е 
изграден цевковод, кој со чиста вода се 
снабдува од горниот тек на Злетовска 
Река. Иванов тврди дека цевководот е 
граден според сите стандарди и нема 
проблеми со водоснабдувањето.

Инаку, хидросистемот "Злетовица" 
треба да обезбеди вода за пиење за 
близу 200.000 жители во неколку 
општини од источниот дел на земјава. 

"БУНАРЏИК" ФАТИ  КОРОВ 
ЧЕКАЈЌИ НА "ЏОНСОН 

КОНТРОЛС"

Локацијата "Бунарџик" покрај Скопје, 
планирана за слободна економска 
зона, сè уште е обрасната во коров. 
Иако американскиот автомобилски 
гигант "Џонсон контролс" й даде рок на 
Владата до септември да ја изгради 
потребната инфраструктура во зоната, 
таму засега нема ниту машини ниту 
градежници. Во Милвоки, САД, на 22 
јули Одборот на директорите на 
американскиот гигант треба да донесе 
конечна одлука дали тука ќе гради 
фабрика. 

Власта е оптимист и тврди дека до 

септември ќе биде изградена 
неопходната инфраструктура, до кога 
треба да ги отстрани и 
административните пречки за 
реализација на американската 
инвестиција вредна повеќе од 150 
милиони долари.  Ристо Гуштеров, 
овластен претставник на 
американската компанија во 
Македонија, вели: "Очекувам дека 
одлуката на Управата на директори ќе 
биде позитивна. Воопшто не се 
сомневам во капацитетот на државата 
во предвидените рокови да ги заврши 
сите обврски што ги презеде со 
Меморандумот".

Американците најавија изградба на 
фабрика за производство на 
електронска опрема за автомобили, а 
подоцна и на фабрика за пластични 
елементи. Сигурно е дека тие ќе 
добијат даночни олеснувања, кои сè 
уште не се прецизирани. Во 
потпишаниот Меморандум е 
предвидено Американците да ја 
добијат земјата на користење на 99 
години. 

"ПОВАРДАРИЕ" ЧЕКА КРЕДИТ 
ОД БАНКИТЕ 

Истече и последниот рок кој 
премиерот Владо Бучковски и 
директорката на УЈП, Петра Митева, 
при неодамнешната посета на 
"Повардарие", й го поставија на Визбата 
за да го намири долгот кон државата. 
Долгот на "Повардарие" кон УЈП 
изнесува 1,5 милион евра. Главниот 
долг е 1.000.000 евра, а 500.000 евра се 
затезна камата за неколку години, велат 
од Визбата. Оттаму информираат дека 
веќе ги доставиле документите до една 
од банките во државата за кредит и се 
чека на одговор. 

"Повардарие" има долг и кон Фондот 
за ПИОМ и кон банките. На лозарите за 
предаденото грозје од ланската 
реколта Визбата им должи 1,7 милион 
евра. Лозарите од Неготинско се 
разочарани од тоа дека прво ќе се 
наплатува долгот кон државата, а во 
меѓувреме ќе се најде начин за 
употреба на истиот механизам како 
што беа исплатени кавадаречките 
лозари.


