
38  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 647 / 24.11.2006

ДОНЕСЕН БУЏЕТОТ ЗА 2007 
ГОДИНА

Владата на Република Македонија 
го подготви Буџетот за следната 
година. 

Тој ќе изнесува 112 милијарди и 16 
милиони денари, при што приходите 
се утврдени на 108 милијарди и 622 
милиона денари. Дефицитот е 
поставен на еден процент од БДП, а 
планираниот раст на БДП е шест 
проценти. 

"Буџетот за 2007 година е 
реформски, развоен и амбициозен, 
фокусиран на силен економски 
развој и ја рефлектира амбициозната 
владина програма со повеќе од 100 
крупни проекти во сите сектори", 
рече премиерот Никола Груевски. 

Тој информира дека со Буџетот за 
2007 година за 65 проценти се 
зголемуваат средствата во 
земјоделството, односно за 900 
милиони денари. Во делот на 
земјоделството се предвидени 1,430 
милијарди денари за 
субвенционирање на 
производството на житни култури, 
млеко, грозје и други земјоделски 
производи. 

Премиерот истакна дека ова 
претставува остварување на 
ветувањето дека за четири години 
Буџетот во земјоделството ќе 
достигне 20 милиона евра. Со 
Буџетот за 2007 година се обезбедени 
и 500 милиони денари за реализација 
на првата фаза од компјутеризацијата 
на основните и на средните 
училишта, односно да се постигне, 
како што вели премиерот, пред секое 
дете компјутер. 

За поттикнување на 
претприемништвото и на 
микропретпријатијата, односно за 
поддршка на семејни бизниси се 
предвидени 10 милиони денари. 

Тој потенцира дека веројатно сите 

се прашуваат како е можно ова, да се 
обезбедат доволно средства за 
стотици крупни проекти, а 
истовремено да се намалат даноците, 
на што одговори дека тоа е можно 
преку цврстата решеност на Владата 
да се откаже од многубројните 
непотребни и непродуктивни 
трошења, кои вклучуваат 
автомобили, канцелариски мебел, 
опрема, пониски плати на 
директорите на јавните 
претпријатија, агенции и слично, 
пониски паушали за управните 
одбори и скратување на многу други 
непродуктивни расходи. 

Премиерот Груевски потенцира 
дека со намалување на даноците 
Владата остава 100 милиони евра 
повеќе во стопанството.

НОВА БЕНЗИНСКА ПУМПА 
НА "ЛУКОИЛ" 

На патниот правец Скопје-Кичево-
Охрид, кај "Стража", се гради втората 
бензинска пумпа на "Лукоил" во 
земјава. Од "Лукоил" велат дека за 
една година оваа бензинска пумпа ќе 
биде готова. Со изградбата на втората 
бензинска пумпа на рускиот нафтен 
гигант "Лукоил", оваа странска 
инвестиција во земјава мрдна по 
неколкумесечно стагнирање. Ова е 
втора бензинска пумпа на "Лукоил" 
во Македонија. Првата бензинска 
пумпа, која се наоѓа во Скопје, почна 
со работа на 11 октомври годинава. 

Добивањето локации за изградба 
на 40 бензински пумпи е најголем 
проблем на компанијата. Повеќето 
локации кои ги таргетираше "Лукоил" 
беа или предмет на 
денационализација или имаа 
нерешено имотно-правни односи. Во 
Министерството за транспорт и 
врски велат дека е во тек 
расчистувањето на локациите за чие 
купување е заинтересирана оваа 
компанија. 

ДОДЕЛЕНИ ЦЕМТ 
ДОЗВОЛИТЕ

Министерството за транспорт и 
врски по електронски пат ги 
распредели ЦЕМТ дозволите за 2007 
година. Со автоматската селекција се 
издадени вкупно 662 ЦЕМТ дозволи 
или 93 помалку од лани. 

Автоматизираното доделување на 
дозволите е една од суштинските 
мерки за борба против криминалот и 
корупцијата. Од идната година 
барањата за ЦЕМТ дозволите ќе се 
доставуваат преку Интернет. 
Системот ќе биде многу 
поедноставен од досегашниот, кога 
апликациите се пишуваа на хартија, а 
ќе се заштеди и повеќе време. ЦЕМТ 
дозволите се потребни за 
меѓународен транспорт и се 
задолжителни за сите транспортери. 
Македонија има дозвола да издаде 
лимитиран број дозволи секоја 
година.

МАЛИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
СÈ УШТЕ БЕЗ МОЖНОСТИ 

ЗА ПОГОЛЕМ РАЗВОЈ



Малите и средните претпријатија 
во развиените земји учествуваат со 
повеќе од 80 отсто во создавањето на 
бруто домашниот производ (БДП) и 
со 50 отсто во вкупните вработувања, 
а во Македонија нивното учество во 
БДП е само 50 отсто. Малите и 
средните претпријатија, како 
носители на економијата во 
Македонија, треба да добијат 
можности за развој. 

Наспроти потребата од агресивни 
и квалитетни мерки на државата за 
нивен развој, со примена на 
позитивните искуства од други земји, 
треба и самите мали и средни 
претпријатија континуирано да 
испраќаат пораки до политичарите 
за нивните приоритети и потреби, 
што значи добро организирање и 
издржани концепции. Ова го порачаа 
учесниците на тркалезната маса 
"Малите и средните претпријатија 
како движечка сила на економијата", 
која се одржа во Скопје, во 
организација на канцелариите на 

Фондацијата "Конрад Аденауер" и на 
Занаетчиската комора "Кобленц" во 
Скопје. 

НАСКОРО ПРВ 
МАКЕДОНСКИ ТРАКТОР

Во фабриката за производство на 
земјоделска механизација и 
резервни делови "Агро бар" од 
Виница на почетокот од следната 
година ќе почне да се произведува 

првиот македонски трактор. Од "Агро 
бар" велат дека се во тек преговори 
со кинеската компанија за 
производство на трактори, "Донг 
фенг", чии претставници треба да 
дојдат во декември. Првиот 
македонски трактор, како што 
најавуваат од фабриката, ќе чини три 
пати помалку од тракторите кои 
можат да се купат на македонскиот 
пазар. 

Јовица Стефановски, одговорен за 
развојниот план на "Агро бар", 
најавува и нови производи кои се во 
фаза на усвојување. Овие машини ќе 
се реализираат во соработка со 
друштвото за иновации "СПАТУ" од 
Штип. Раководниот тим на "Агро бар" 
најавува инвестиции во нова 
технологија, при што ќе се следат  
светските технолошки достигнувања 
и ќе се воведат стандардите за 
квалитет ИСО 9004. Во "Агро бар" се 
вработени 70 лица, а според бизнис 
планот на фабриката се очекува да се 
вработат уште сто лица. 


