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ДВОЈНО НАМАЛЕНИ ЦЕНИТЕ ЗА 
ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Со одлука на Владата намалени се услугите на Катастарот, 
Централниот регистар и на Државниот завод за индустриска 
сопственост. Намалени и укинати се и значителен дел од 
надоместоците на Царинската управа. Како што соопшти 
заменик-премиерот Зоран Ставревски, примената на нама-
лените надоместоци почнува веднаш. Во Катастарот, како 
што беше најавено во јули, намалени се надоместоците за 
сите услуги за 50 отсто.

"Со тоа не само што поевтинуваат услугите за граѓаните и 
за претпријатијата, туку и очекуваме да се зголеми обемот 
на користење и подобрување на услугите кај Катастарот", 
рече Ставревски.

Досега за запишување на хи-
потека граѓаните плаќаа од 500 
до 2.800 денари, во зависност од 
висината на хипотеката, а отсега 
ќе се наплатува од 250 до 1.400 
де нари. За добивање имотен и 
поседовен лист беа потребни 
250 денари, сега истите ќе чинат 
само 125 денари, додека уве ре-
нието за движење на имот од 800 
се намалува на 400 денари, а за 
ко пија од катастарски план на-
мес то 350 ќе се плаќаат 175 де на-
ри.

Во Централниот регистар це-
ните на услугите се намалени за 
половина. Претходно за изда ва-
ње бонитет се плаќаше 3.500, а 
сега 1.750 денари. Издавањето 

скра тени искази од годишни сметки сега е 254 денари, ре-
гистрација на трговец поединец чинеше 3.900, а новата цена 
е 1.952 денари, додека бришење на субјект од 900 се на ма-
лува на 450 денари.

Во делот на Царината целосно се укинуваат надоместоците 
кои бизнисмените ги чинеа околу 4.000 евра за различни 
видови царински процедури.

"Ова се само првични резултати. Гилотината не застанува 
тука. Продолжуваме со имплементацијата на другите мерки 
за намалување на надоместоци и документација, скратување 
на рокови, воведување материјална одговорност на др жав-
ните службеници за непостапување по предмети, вове ду ва-
ње на правилото 'Молчењето значи одобрување'", изјави 
Став ревски и додаде дека намалувањето на цените на ус лу-
гите ќе резултира со зголемен интерес за овие институции.

ФРАНЦИЈА НАЈГОЛЕМ 
ИНВЕСТИТОР ВО МАКЕДОНИЈА
Според анализата на НБРМ, во вториот квартал на 2007 

година нето приливите врз основа на директни инвестиции 
го надминаа нивото од 45 милиони евра, а портфолио 
инвестициите изнесуваа 45,5 милиони евра. На годишна 
основа тие се повисоки за 2,6 пати или за 83,6 отсто.

Напорите за подобрување на инвестиционата клима и 
потенцијалот на Македонската берза привлекоа значајни 
странски инвестиции во земјава. Анализата на НБРМ за 
странските ди рект-
ни инвестиции по-
кажува дека нај го-
леми инвеститори 
во Македонија се 
Франција, Австрија 
и Швајцарија, а нај-
многу е инвес ти ра-
но во телекому ни-
кациите, во фи нан-
сиското посре дува-
ње (влез на позната 
француска банка) и 
во компјутерските 
активности. Според 
анализата, општа 
оценка на инвести-
торите е дека работите се придвижуваат и одат кон подобро, 
иако треба уште да се работи на случајот. Нивната позитивна 
оценка најмногу се однесува на намалувањето на даноците 
што според нив е добар сигнал за интерес на инвес ти-
торите.

ИЗДАДЕНО ОДОБРЕНИЕТО ЗА 3Г 
ТЕХНОЛОГИЈА

Владата го усвои предлогот за доделување на едно одоб-
рение за користење на радиофреквенции наменети за 3Г 
технолигија, во висина од 10 милиони евра, како еднократен 
надоместок за користењето на трета генерација на мобилни 
мрежи, кои овозможуваат мултимедијални говорни услуги.

Како што соопшти министерот за транспорт и врски, Ми-
ле Јанакиески, Агенцијата за електронски комуникации ќе 
распише тендер, а се очекува за година ипол 3Г технологијата 
да почне да оперира на македонскиот пазар.

Владата доставила предлог до АЕК при распишувањето 
на тендерот да се запазат критериумите за доделување на 
едно одобрение за користење на радиофреквенции, а како 
основен услов за доделување на лиценцата е 50 отсто по-
крие ност на територијата на Македонија во рок од една го-

дина, по доделувањето на одобрението и уште 50 отсто, од-
носно покриеност на целата територија во рок од 2 години.

"Владата прави напори за максимална транспарентност 
за влез на операторите и настојува на пониски цени. Владата 
й предлага на АЕК во рок од 6 месеци од почетокот на ра-
ботењето, оваа услуга да им ја понуди и на останатите опе-
ратори по цени за кои на тендерот ќе се добиваат мак симум 
54 поени и тоа по 18 за 3Г, фиксната телефонија и Интернет. 
Овој систем ќе нуди универзална покриеност, односно повр-
зување на големи географски подрачја", рече Јанакиески.

Министерот додаде дека била отпочната и постапка за 
четврт мобилен оператор, за кој 6 компании веќе се заин те-
ресирале.

"Либерализацијата 
на пазарот за телеко-
муникациски ус луги, 
ко ја долго време бе-
ше запоставувана, се-
га овоз можи поголе-
ма конку ренци ја, а со 
тоа и поква ли тетни ус-
луги и пониски цени", 
до да де Јана киес ки.

Третата генерација 
мобилни системи обе-
динува копнени, сате-
литски, фиксни и мо-
бил ни компоненти. 
Сис темите на 3Г треба 
да обезбедат без жи-
чен Интернет и инте-
гри ра ни услуги, како 
што се, говор, пода-
тоци, сли ки и видео.
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КАЗНИ ЗА РАБОТОДАВАЧИ ВО 
ВЕЛЕС И ВО КУМАНОВО

Деновиве државниот инспекторат за труд со 15 ин спек-
тори од различни градови во земјава, изврши 102 кон-
троли во Велес, при што се изречени 25 решенија за 
забрана за ра бота на работодавачи за затекнати 62 лица 
на работа без заснован работен однос, изјавија во Ми-
нистерството за труд и социјална политика.

РАСТЕ БРОЈОТ НА ПЛАТЕЖНИ 
КАРТИЧКИ

Вкупниот број платежни картички според последните 
ста тистички податоци на Народна банка за август из не-
сува 646.070 картички. Со "кеш" функција се 9.674 кар-
тички, со де битна се 319.722 картички, 153.828 имаат кре-
дитна функ ција, со функција на електронски пари нема и 
со комби ни рана функција се 162.846 картички. 

Платежните картички секојдневно стануваат сè попри-
сутни во платниот промет и граѓаните почнуваат да се на-
викнуваат на нивно користење, особено сега кога гаран-
ти раните чекови ја загубија својата функција во платниот 
про мет така што на граѓаните им останува да ги прифатат 
кар тич ките како начин на плаќање, најмногу за плаќање 
на рати. 

Apel za pomo{ za liceto Goran Stankov, 
potrebni se donacii za izveduvawe operativen 
zafat-transplantacija na bubreg vo stranska 
klinika, za {to se neophodni 50.000 evra.
Odobreni telefonski broevi za donacii od 100 
denari se:
070-143-144 i 075-143-075
ili direktno na `iro-smetka za denarski 
donacii otvorena vo Alfa Banka AD Skopje:
Broj na `iro-smetka: 280-0000099969-83
Povikuvawe na broj: 1000031177

Кај 44 работодавачи, кои вработуваат 517 работници, 
не се најдени недостатоци во примената на законските 
про писи. Во вторникот инспекторите за труд во орга-
низирана акција извршија 92 контроли и во Куманово. 
Акцијата ја из ведоа 19 инспектори за работни односи, 
при што е из вршена контрола на сите производители на 
чевли во поранешните простории на "ЧИК", каде не е 
затекнато ниту едно лице без договор за работа, а плати и 
придонеси се исплатени за клучно со август.

Во останатите контроли во Куманово инспекторите 
доне соа 21 решение за забрана за работа на рабо то да-
вецот за затекнати 66 лица без договори за работа, а при 
тоа 848 лица биле со договори за работа согласно Законот 
за работни односи.

Податоците покажуваат дека бројката на трговци кои 
прифаќаат картички изнесува 11.979. Во земјава постојат 
15.751 уред за прифаќање картички, од кои на продажните 
места се активни 15.251, а има 500 АТМ апарати.


