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Германската фирма "Гисеке" ќе ги изработува новите 
македонски пасоши. Второстепената владина комисија 

за жалби ги одбила двете 
преостанати жалби на ита-
лијанската "Институто по-
лиграфико" и на австрис-
ката "Сименс". 

"Од лабораториските ана-
лизи на МВР е констатирано 
дека понудите на сите фир-
ми имале врвен квалитет 
на патна исправа. Пресудни 
се другите критериуми од 
тендерот", изјави Петар Ши-
легов, претседател на Вто-
ростепената комисија. 

Без оглед на евентуални 
жалби, МВР може да склучи 
договор со "Гисеке". Инаку, 

во текот на постапката во јавноста беа изнесени повеќе 
аргументи против изборот на компанијата, при што беа 
оспорувани законитоста на процедурата, квалитетот на 
понудата, како и условите на набавка.

"ГИСЕКЕ" ЌЕ ГИ ИЗРАБОТУВА 
МАКЕДОНСКИТЕ ПАСОШИ

Уметникот Глигор Стефанов учествува на "Артсин", 
годишна изложба која ја организира Центарот за сов-
ремена уметност, "Виндзор артист ран" во Канада. 
Изложбата е отворена минатиот петок и ќе трае до 10 
декември 2005 година, а претставени се екс пери мен-
тални дела од визуелните уметности: скулптури, прос-
торни инсталации и филм. Глигор Стефанов, кој живее 
и работи во Виндзор, Канада, во својот опус има цр-
тежи, слики, инсталации, скулптури од органски ма-
теријали. Учествувал на Венециското биенале, а имал и 
дваесеттина самостојни претставувања.

Владата и Синдикатот за об ра-
зование, наука и култура нео дам-
на се договорија масата за плати 
во овие дејности вкупно да се зго-
леми за 12 отсто. Министерството 
за финансии со ресорните ми-
нис терства треба да се договорат 
како зголемувањето на масата за 
плати ќе влијае врз најниската 
плата.

"Треба да продолжат разго во-
рите на техничко ниво во Министерството за об ра зо-
вание, а потоа ќе следуваат културата и трудот и со-
цијалата. Треба да се направат дополнителни тех нич-
ки проверки на бројот и на структурата на вра ботени, 
по што ќе биде утврден износот на најниската плата во 
образованието, културата и социјалата, која ќе биде 
околу 4.000 денари", вели Дојчин Цветановски, претсе-
дател на СОНК.

Според него, откако ќе се утврди најниската плата, 
СОНК со Владата ќе потпише спогодба за постигнатите 
преговори. 

СМИРЕНИ ОДНОСИТЕ МЕЃУ 
КОСМОФОН И МОБИМАК?!

Четири скоп ски компании преку СИМ-картички на 
Космофон вр ше ле зголемен дој до вен меѓународен со-
обраќај во мре жите на Македонски телекомуникации и 
на Мобимак, ут врдила Агенцијата за електронски ко-
муникации. Аген ци јата се обиде да посредува за Ко-
смофон и Мобимак да ги надминат недоразбирањата 
кои преминаа во сериозни меѓусебни обвинувања дека 
двата оператора работат незаконски. На обвинувањата 
на Мобимак дека Кос мо фон спротивно на Законот за 
електронски комуникации реализира меѓународен со-
обраќај, од Агенцијата из вес тија дека тоа го прават ком-
паниите "Актон", "Балкантел", "Системринг" и "Уни фон 
МК", сите од Скопје. 

СОНК И ВЛАДАТА ПОСТИГНАА 
ДОГОВОР

ГЛИГОР СТЕФАНОВ СО ИЗЛОЖБА 
ВО КАНАДА


