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БИЗНИС
БИЗНИС

БИЗНИСМЕНИТЕ 
НЕЗАИНТЕРЕСИРАНИ ДА ГИ 
ПЛАТАТ ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 

ПИОМ

Измина рокот до кога фирмите 
должници можеа да склучуваат 
договори со ПИОМ за плаќање на 
долговите на рати наталожени до 2005 
година. Во Фондот за пензиско велат 
дека само мал број фирми се согласиле 
на рати да ги платат долговите. Барање 
за одложено плаќање поднеле 320 
фирми, дел од нив склучиле договори 
со Фондот, а дел ја туркаат постапката.

Бројката на компаниите кои не 
покажале интерес да ги платат 
придонесите се проценува на неколку 
илјади. Оние кои склучиле договори од 
септември ќе плаќаат на рати, а другите 
ќе мора одеднаш да го платат целиот 
долг, затоа што во спротивно ќе 
следува присилна наплата. Доколку и 
тоа не успее на фирмите ќе им бидат 
блокирани сметките.

Според информациите од ПИОМ, за 
пензиско осигурување компаниите 
вкупно должат околу 80 милиони евра 
за околу 6.000 вработени.

Бизнисмените кои прифатија 
одложено плаќање истовремено ќе 
мораат да ги подмируваат и 
придонесите за тековниот месец. 
Одлуката со која дозволи плаќање на 
долговите на рати Фондот за пензиско 
осигурување ја донесе по барање на 
менаџерите на домашните компании.

СТРУЈАТА ПОСКАПЕ - ЦЕНАТА 
ЌЕ ГОРИ

Од 1 септември 
потрошената 
електрична енергија 
ќе се пресметува по 
цени за 9,14 отсто 
повисоки од 
сегашните. 
Регулаторната 
комисија за 
енергетика донесе 

одлука со која на "ЕСМ дистрибуција" 
му дозволи евтината и скапата тарифа 
да ги зголеми за најмногу по 9,14 отсто. 
Првите сметки со новите цени 
граѓаните ќе ги добијат во октомври. На 
истата седница Комисијата донесе 
одлука со која дозволи зголемување на 
цените, што МЕПСО им ги наплатува на 
големите потрошувачи и на "ЕСМ 
дистрибуција" за испорачаната струја, 

за 10,53 отсто. МЕПСО барал 
зголемување на цените заради 
зголемените трошоци за увоз на 
скапата струја. Во Комисијата велат 
дека нема гаранции дека повторно 
нема да има ново зголемување на 
цената на струјата, бидејќи 25 отсто од 
потребната електрична енергија се од 
увоз. 

Просечната цена на електричната 
енергија за потрошувачите на мало од 
досегашните 2,7101 денари по киловат 
час се зголемува на 2,9577 денари. 
Додека цената по која се снабдуваа 
тарифните потрошувачи на големо од 
1,6063 денари се зголемува на 1,8180 
денари, велат од Регулаторната 
комисија за енергетика. 
Поради загубите кои ЕСМ ги трпи 
новите австриски газди барале дозвола 
цените да ги коригираат за најмалку 
19,4 отсто, односно просечната цена на 
киловат час да изнесува 3,2436 денари. 
Истовремено, Регулаторната комисија 
го разгледува нивното барање за 
утврдување на регулираниот приход и 
за цена на услугата дистрибуција на 
струја за следната година, а според 
одлуката услугата дистрибуција сега 
чини 0,9052 денара.

Според регулаторите, корекцијата 
на цените не е од политички причини, 
туку таа била неопходна зашто 
количествата и цените на увезената 
електрична енергија двојно се 
зголемиле, па без корекција на цената 
МЕПСО ќе имал проблем да го плати 
увозот.

 ПЕНЗИИ И ПРЕКУ 
ПРОКРЕДИТ БАНКА

Прокредит банка и Пензискиот фонд 
потпишаа договор за соработка, со што 
им се овозможува на пензионерите да 
ги добиваат пензиите и преку оваа 
банка.

Пензионерите ќе можат пензијата да 
ја подигнуваат на благајните во 
филијалите на Прокредит банка секој 
работен ден од 8.30 до 19 часот или 
преку дебитна картичка на еден од 37 
банкомати низ Македонија, 24 часа на 
ден, седум дена во седмицата.

Отворањето на сметката и 
подигнувањето на пензиите се врши 
без надоместок.

Пензионерите се здобиваат со 
можност во Прокредит банка да 

добијат и свој личен советник за клиен-
ти, клиентски ориентиран пристап и 
брза услуга, со што би се миними зира-
ло потрошеното време, а можат да ко-
рис тат и други поволности кои Банката 
ги нуди за своите клиенти, како плаќа-
ње сметки за комуналии без провизија, 
користење дебитни картички и друго.

Мрежата на Прокредит банка има 21 
филијала од кои 7 во Скопје и 14 во 10 
градови ширум Македонија, а наскоро 
се планира ширење на мрежата со 
нови филијали во Скопје - Капиштец, 
потоа во Кичево, Кочани и Кавадарци, и 
втора филијала во Тетово.

"ЖИТО БИТОЛА" БЕЗ СТРУЈА

Мелничката индустрија "Жито 
Битола" и натаму го пече лебот на 
агрегати, а веќе ги троши и последните 
резерви брашно, бидејќи нема со што 
да ја меле пченицата. Десетте 
продавници на "Жито Битола" низ 
градот се полупразни. Од 
производствените погони во продажба 
се дистрибуираат само вообичаените 
20.000 векни леб, додека нарачките за 
торти и за слатки се откажуваат. Од 
фрижидерите се повлечени 
сувомеснатите производи, сладоледите 
и другата расиплива стока. Граѓаните се 
жалат дека квалитетот на лебот не е ист 
откако се подготвува на агрегати. 

"Со големи напори и со 
дополнителни трошоци се обидуваме 
да го одржиме производството, но ќе 
издржиме додека издржуваат 
агрегатите", вели првиот човек на 
комбинатот, Петар Илиев. Според него, 
безуспешни биле преговорите со "ЕСМ 
дистрибуција" во Скопје, затоа што од 
нивна страна не се прифаќало ништо 
друго освен исплата на целиот долг 
наталожен во изминатите 18 месеци во 
висина од 163.000 евра. Во моментов 
тие пари "Жито Битола" ги нема. 

Од "ЕСМ дистрибуција", пак, и натаму 
се категорични дека "Жито Битола", 
непочитувајќи го претходниот договор, 
го изгуби правото долгот да го 
отплатува на рати, така што комбинатот 
ќе добие струја кога ќе го плати целиот 
износ. Приватните пекари во Битола, 
кои ги има повеќе од триесеттина, 
тријат раце и велат дека е неоснован 



ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО 
НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. 
ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ 
НА ФИЛТРАЦИЈА. 

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО 
ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, 
КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ 
(ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И 
БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА 
ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ 
НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е 
ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА
ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ
НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА 
"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

стравот оти градот ќе остане без леб 
ако "Жито Битола" го запре 
производството. 

Производителите на пченица од 
Пелагонискиот регион кои родот го 
предале во "Жито Битола" стравуваат за 
своите пари, иако поради ниската цена 
која им ја понуди мелничкиот 
капацитет од осум денари за килограм 
со вклучен превоз, предале само 3.100 
тони лебно жито од вкупно ожнеаните 
53.000 тони. Познавачите на состојбите 
во Битола велат дека ако потрае 
ваквата состојба со "Жито Битола" на 
комбинатот му се заканува колапс. 
Деновиве можеа да се слушнат и 
гласини дека откако ја увиделе 
фактичката состојба, бугарските 
инвеститори се откажале од намерата 
да го купат управувачкиот пакет акции 
во комбинатот, по што неизбежен би 
бил стечај. 

РАМКОВНИ ВРАБОТУВАЊА ВО 
ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

Генералниот секретаријат на Владата 
донел одлука за избор на 26 државни 

службеници за работното место 
"помлад соработник за царински 
работи". Од примените, 25 се 
припадници на етничките заедници, 
најголем број на албанската. 
Огласот за нивно вработување беше 
објавен пред изборите, на крајот на мај. 
Во него јасно беше наведено дека ќе се 
применува начелото на соодветна и 

правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници, што се 
употребува кога треба да се зголеми 
бројот на Албанците во 
администрацијата. Тогаш, 
вицепремиерот Муса Џафери потврди 
дека квотата е договорена со Владата, 
за да се подобри застапеноста на 
Албанците во државната 
администрација. 

И покрај тоа, притисокот за 
вработување во Царинската управа 
беше голем и на конкурсот се јавија 
неколкукратно повеќе кандидати од 
бројката која се примаше. Во 
Агенцијата за државни службеници 
пристигнаа молби и од Македонци и од 
Албанци, но и од припадници на 
другите етнички заедници. 

Досега во Царинската управа, од 840 
вработени околу 8 проценти беа од 
албанска националност. Со овие 25, 
процентот ќе се искачи на 11.

Откако ја добиле листата со 
примените кандидати, неофицијално, и 
припадниците на албанската етничка 
заедница и дипломирани цариници - 
Македонци најавиле притисоци преку 
новата владина постава. 


