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НОВ ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР НА 
КОНСУЛТАНТ ЗА 
АЕРОДРОМИТЕ

До крајот на месецов ќе се 
распише нов тендер за избор на 
консултантска куќа, која ќе работи на 
изготвување на модел според кој 
двата аеродрома во земјава ќе се 
дадат на консеција, велат од 
Министерството за транспорт и 
врски. На тендерот ќе се бараат 
реномирани консултантски куќи кои 
веќе работеле на вакви проекти. 
Консултантот кој ќе биде избран на 
тендерот ќе мора на најбрз начин да 
изготви оптимален модел, според кој 
ќе се спроведе реформа во овој 
сектор. Новиот тендер ќе следува 
откако Владата ќе донесе одлука да 
го поништи претходниот тендер, кој 
го распиша поранешната Влада. На 
претходниот тендер се пријавија 
десеттина консултантски куќи, а  
повеќето компании настапуваа како 
конзорциуми заедно со помали 
консултантски куќи. Консултантот кој 
ќе биде избран на новиот тендер ќе 
треба да изготви модел по кој ќе се 
издаваат двата модела на концесија. 
Консултантот треба да ги изготви и 
претквалификациониот и финалниот 
тендер. Се проценува дека за 
аеродромите ќе има голем интерес, 
особено за скопскиот, бидејќи тој има 
одлични потенцијали за кратки 
интерконтинентални летови. 

КОНЕЧНО ЗЕМЈАТА ВО 
РАЦЕТЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Во Свети Николе, на 430 
индивидуални земјоделци и 
одредени категории социјално 
необезбедени лица од Овчеполието, 
премиерот Никола Груевски им 
додели земјоделско земјиште на 
плодоуживање, како и неповратна 
помош за почнување на обработката 
на земјиштето. 

"Оваа Влада го направи првиот 
чекор. Како што ветивме, ги 
исправивме грешките на претходната 
Влада, која им доделуваше по 
стотици хектари земја на фирми, кои 
потоа тие им ја давале под закуп на 
други лица", изјави Груевски. 

Невработените лица кои добија 
земја на плодоуживање и ќе се 
регистрираат како земјоделци ќе 
добијат помош од 24.000 денари, а 
оние кои примаат социјална помош 
по девет просечни месечни плати за 
да можат да се подготват за 
обработка на земјиштето, односно да 
купат семенски материјали. 

Доделувањето земјиште ќе 
продолжи и во наредните денови, а 
ќе бидат доделени вкупно 6.315 
хектари и тоа по пет, десет, петнаесет 
или дваесет хектари по земјоделец, 
во зависност од тоа колку побарале. 
Дел од земјиштето, 1.100 хектари, е 
од она кое било одземено од три 
големи фирми на кои минатата Влада 
им го доделила бесправно, а 
останатото е ново земјиште. 

Во Свети Николе премиерот 
Груевски најави и донесување нов 
закон со кој ќе се регулира 
распределбата на земјоделското 
земјиште на плодоуживање. 

"Владата донесе одлука пописот на 
земјоделското земјиште во 
Македонија да почне од 1 јуни 2007 
година. Овој попис е значаен за 
нашава држава за да го исполниме 
она што ЕУ го бара од нас", рече 
Груевски. 

Тој истакна дека со реализирањето 
на пописот Македонија и нејзините 
земјоделци ќе можат полесно да 
конкурираат за добивање средства од 
фондовите на Европската унија. 
Пописот на земјоделското земјиште, 
како што рече премиерот Груевски, 
државата ќе ја чини пет милиони евра. 

ПОЗИТИВНАТА ЛИСТА 
ПОДНОВЕНА СО 30 НОВИ 

ЛЕКОВИ

Само 30 нови препарати ќе бидат 
ставени на новата позитивна листа, 
предложи Комисијата, формирана од 

министерот 
за здравство 
Имер 
Селмани. Таа 
ја анали зи-
раше листата 
изготвена од 
претходниот 
министер  
Димов, на 
која беа 
предложени 
130 нови 
препарати. 
Директорот 
на Бирото за 

лекови, Илчо Захариев, изјави дека 
претходната предлог-листа морала 
да се ревидира, бидејќи Фондот за 
здравство не може финансиски да ја 
издржи. 

"Од вкупно предложените 130 
нови лекови, дури 30 беа 
дополнително додадени на 'патот' од 
Министерството до Фондот за 
здравство", објаснува Захариев. Од 
предложените 30 препарати на 
новата листа речиси половина се 
цитостатици. 

"Ревиди ра на та позитивна листа во 
најскоро време ќе биде доставена на 
усвојување пред Управниот одбор на 
Фондот за здравство. На неа, освен 
цитостатици, ставени се и 7 нови 
лекови. Еден од нив ќе можат на 
рецепт да го добиваат болните со 
мозочни удари, кои се лекуваат во 
примарната здравствена заштита. За 
овие пациенти досега немаше лекови 
на товар на Фондот за здравство", 
вели Захариев. 

Листата ќе се дополнува секои 
шест месеци, најавуваат од Бирото за 
лекови, па не е исклучено на неа да 
се најдат некои од лековите кои сега 
отпаднаа. Со новиот предлог листата 
ќе содржи околу 450 препарати во 
разни дози и форми. По усвојување 
на листата ќе бидат воведени 
референтни цени на лековите, а до 
Нова година ќе заживее и лекот со 
доплата. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН 
ПОВИК ЗА ТРЕТ МОБИЛЕН 

ОПЕРАТОР

Македонија во странство ќе бара 
заинтересирани компании за трет 
мобилен оператор, откако на јавниот 
повик кој го распиша Агенцијата за 



електронски 
комуникации во 
земјава, досега ниту 
еден субјект не 
поднел барање за 
доделување на 
радиофреквенции. 
Деновиве, 
Агенцијата за 

електронски комуникации распиша 
јавен повик и во реномираниот 
англиски весник "Фајненшл тајмс". 
Како и за јавниот повик кој беше 
објавен во домашните весници, 
заинтересираните странски 
телекомуникациски компании можат 
да се јават најдоцна до 20 октомври.

Во Агенцијата се јавуваа неколку 
домашни фирми и се интересираа за 
правната процедура. Очигледно 
процедурата за трет мобилен 
оператор предизвикува интерес, а за 
тоа говори фактот дека имавме 
јавувања и од турската и од 
словенечката Амбасада, велат од 
Агенцијата.

Познавачите на состојбите во 

телекомуникацискиот бизнис велат 
дека на домашните компании им е 
скапо да се занимаваат со мобилна 
телефонија, бидејќи високи им се 
цените за поврзување со мрежата на 
"Македонски телекомуникации".

Токму на високите цени за 
меѓусебно поврзување од поодамна 
се жали и вториот мобилен оператор 
"Космофон", кој бараше нивно 
намалување.
 

ПРВ САЕМ НА ЗЛАТАРИ 
ВО СКОПЈЕ

Скопски саем е домаќин на 32. 
меѓународна саемска манифестација 
за металургија, електроника, 
неметали и градежништво, 

обезбедување и заштита, "Технома 
2006". Во текот на трите саемски дена 
ќе се одржат и 26. Меѓународна 
изложба на иновации "Макинова 
2006" и 7. Меѓународен саем за 
занаетчиство и мало стопанство. Дел 
од седмото издание на "Технома" е и 
првиот Саем на златари со 
меѓународно учество. 

Организаторите велат дека на 
манифестацијата се претставуваат 
околу 900 фирми на 17.000 метри 
квадратни изложбен простор. На 
саемот учествуваат фирми од 
Македонија, Грција, Словенија, 
Хрватска, Австрија, Белгија, Бугарија, 
Германија, БиХ, Србија, Црна Гора, 
Јапонија, Данска, Холандија, Шведска, 
Шкотска, Швајцарија, Велика 
Британија, Канада, Шпанија, Чешка, 
Индија, Израел.

Генерален покровител на "Технома 
2006" е Т-Мобиле Македонија. Бизнис 
партнер на манифестацијата е 
ПроКредит банка, а земја партнер 
Грција, од каде се претставија 55 
директни учесници.


