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НАПРАВЕНИ СПИСОЦИТЕ ЗА СТЕЧАЈЦИТЕ
Стечајците и Заводот
за вработување ги
скроија списоците за
социјална помош. Од
17.000 лица ги скратија
на евидентирани 8.000
стечајци, кои треба да
примаат пари до новото
вработување или до
пензионирањето.
"Сега дојдовме до
една бројка од околу 8.000 лица, меѓутоа уште малку треба
да ги прочистиме тие списоци, така што бројката нека биде
6.000-7.000 стечајци. Таа бројка ќе биде конечна", изјави
Стојан Стојанов, претседател на Здружението на стечајците.
Според директорката на Агенцијата за вработување,
Јасминка Делчева-Диздаревиќ, оваа бројка не е конечна
зашто има уште 5.000 стечајци, кои и сега примаат
надоместок, но тој е помал од 5.200 денари.
"Ако се додадат и 5.368 лица кои добиваат помал
надоместок, се доаѓа до бројка од 13.415 лица. Тие сигурно
ќе побараат да бидат опфатени со ова решение бидејќи
нема логика да земаат помалку од останатите", вели
Диздаревиќ.
Претставници на стечајците и на Агенцијата за
вработување и министерот за труд и социјална политика,
Стевчо Јакимовски, сега треба да се сретнат со премиерот
Владо Бучковски за да му ги соопштат бројките. Владата
треба да одлучи дали ќе го прифати барањето на
стечајците за нивно згрижување до ново вработување, кое
вклучува месечен надоместок во износ од 40 отсто од
просечната плата во земјава.

МАКЕДОНЦИТЕ ПЛАЌААТ НАЈСКАПИ
ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ ВО ЕВРОПА
Република Македонија плаќа
најскапи телефонски услуги во
Европа, неофицијално дознаваме
од Извештајот на реномираната
англиска компанија "Кулен
интернационал", која го анализира
телекомуникацискиот сектор во
светот.
Ако се анализира односот меѓу
цената и бруто домашниот
производ по глава на жител, кој во
земјава изнесува околу 2.700 американски долари,
Македонија е убедливо на европскиот врв. Телеком го кочи
стопанството. Од земјите во регионот, бизнис корисниците
во малите и во средните претпријатија во Македонија
плаќаат најскапа месечна претплата, повеќе од 11 евра. Со
повеќе од 8 евра за месечната претплата за телефон која ја
плаќаат граѓаните, Македонија плаќа помалку од Хрватска и
од Романија, но овие земји имаат значително поголем БДП
по глава на жител.
Македонија е над просечната цена која ја плаќаат
граѓаните на Европа кога разговараат со соседните земји. Во
Европската унија за десет минути разговор се плаќа едно и
пол евро, а кај нас двојно повеќе.
И во меѓународните разговори е сличен соодносот. Во
локалните импулси Македонија е некаде на средина,
поевтина од Хрватска и од Романија, поскапа од Србија и од
Албанија. Во јуни, кога ќе се одлучува за евентуалното ново
поскапување, предвид мора да се имаат и овие факти, велат
експертите, дека според стандардот македонските граѓани
плаќаат најскапи телефонски услуги.

СЕ ПОДГОТВУВА ИЗГРАДБАТА НА
ХИДРОСИСТЕМОТ "ЗЛЕТОВИЦА"
Во игра за изградба на
браната на хидросистемот
"Злетовица" останаа
домашните градежни
компании "Гранит" и "Бетон",
кои настапуваат заедно, и
турската компанија "Мапа".
Комисијата за спроведување
на меѓународниот тендер даде 90 поени за доставената
техничка понуда од "Мапа", а "Гранит" и "Бетон" освоија 76.
Од натамошното учество на тендерот се откажаа четирите
јапонски градежни компании, а "Маврово", која настапи со
австриската "Алпина", е елиминирана поради некомплетна
техничка документација.
За десеттина дена Јапонската банка за меѓународна
соработка, која одобри кредит од 82 милиона долари за
хидросистемот, треба да даде мислење за направениот
избор, по што ќе се отворат финансиските понуди на
"Мапа" и на "Гранит-Бетон".
Паралелно со тендерската постапка тече и изградбата
на патот до браната "Кнежево" на Злетовска Река, чија
изградба треба да почне во септември годинава.
Вработените од "Пелагонија" досега асфалтираа 1,5
километар од патот. Во тек се подготовките за асфалтирање
на уште 7,5 километри. Должината на вкупната делница
изнесува околу 20 километри, со широчина од 5 метри, а за
нејзина целосна изградба и асфалтирање се предвидени
3,1 милиони долари.
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