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ГЛАВНА ПРИЧИНА ЗА 
НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА 

МЛЕКОТО СЕ ЗГОЛЕМЕНАТА 
ПРОДУКЦИЈА И ПОНУДА

Цените на млекото во Македонија почнаа да се 
намалуваат. Прво "Сведмилк" ги намали цените на 
млекото со 3,5 отсто масленост, а најавува и 
намалување на цените и на другите производи. На 

ЗГОЛЕМЕНИ СРЕДСТВАТА ОД 
ИПАРДФОНДОВИТЕ ЗА 

МАКЕДОНИЈА 

Средствата во ИПАРД-фондовите наменети за 
Република Македонија се зголемени до 12,5 милиони 
евра и тоа само за 2010 година. Со овие средства 
буџетот за ИПАРД само од европските фондови од 19 
ќе се зголеми на 31,5 милиони евра за период 2007-
2010 година, беше наведено на првиот официјален 
состанок на Мониторинг комитетот за ИПАРД-
фондовите, формиран од Владата на Република 
Македонија и претставници од Генералниот 
директорат за земјоделство и рурален развој на ЕК.

Подготвил: Арсен КОЛЕВСКИ

оваа најава се приклучи и Индустријата за млеко - 
Битола (ИМБ). Ова е спротивен тренд на досегашниот 
неколкумесечен период, кој се карактеризираше со 
континуиран раст на цените на млекото и на млечните 
преработки. Главна причина за намалувањето на 
цените на млекото се лоцира во зголемената 
продукција и понуда на млекото, која резултира со 
поголемо производство.

"Поради зголемената лактација, овој период има 
поголема понуда на 
млеко од страна на 
сточарите од онаа од 
пред еден ипол 
месец, која целосно 
ја прифаќаме. 
Поголемиот откуп 
диктира поголемо 
производство, што 
нормално 
предизвикува 
намалување на 
крајните цени на 
производите. Засега 
има нова пониска 
цена на млекото со 
3,5 отсто масленост, 
но ќе има надолна 
корекција и на 
цените на останатите 
производи од 
палетата на 
'Сведмилк", 
информираат од оваа 
млекарница.

Притисокот на конкуренцијата и поголемата понуда 
на млеко влијаеше и врз ИМБ која, исто така, најавува 
надолна корекција на цените на своите производи.

"Нормално е цената да се намалува кога има голема 
понуда, и обратно. Македонскиот пазар за млечни 
производи е отворен, како што знаете договорот со 
ЦЕФТА е во сила, а постои конкуренција и на 
домашниот пазар. Цената на млекото се намалува во 
регионот, така што се очекува и цените на 
производите на ИМБ да се намалат", изјави Предраг 
Цветковиќ, генерален директор на ИМБ.

Тој најавува дека останува определбата на ИМБ и 
понатаму да откупува сè што е квалитетно, а за тоа ќе 
обезбеди и дополнителни стимулации за фармерите.

"Само со квалитетно млеко можеме да бидеме 
присутни на висококонкурентниот ЕУ пазар и да 
опстанеме на нашиот", вели Цветковиќ.

користење на средствата од ИПАРД-програмата 
најважно е навреме да се информираат сите 
заинтересирани.

"Втората опасност е евентуалната недоволна 
заинтересираност на земјоделците заради 
неможноста да ги исполнат условите поради немање 
доволно средства, за што Владата уште во февруари 
го формира Земјоделскиот дисконтен фонд, кој нуди 
поволни кредити со каматна стапка од 4 до 6 отсто за 
земјоделците и за индустриските капацитети во 
земјоделството", истакна Димшоски.

"Тоа автоматски значи дека треба да бидат 
зголемени и средствата од страна на Република 
Македонија за неколку милиони евра, како и 
средствата од финансиерите и инвеститорите кои ќе 
аплицираат и ќе ги добијат овие грантови. Првично 
вкупните средства за овие фондови беа планирани на 
околу 50 милиони евра, но со ова зголемување од 
Европската унија тие средства планираме да достигнат 
повеќе од 80 милиони евра", рече сегашниот заменик-
министер за земјоделство, шумарство и 
водостопанство, Перо Димшоски, национален 
координатор за ИПАРД и претседавач со мониторинг 
комитетот. 

Тој нагласи дека очекува по 2010 година овие 
средства да се зголемат неколкукратно.

Според заменик-министерот, за правилно 
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"ГРАНИТ" ЌЕ ГО ГРАДИ 
"ЕРА СИТИ" ВО СКОПЈЕ

Конзорциумот на македонски изведувачи, 
предводени од "Гранит", е избран за најдобар 
понудувач на тендерот за изградба на комплексот "Ера 
Сити" на словенечката групација "ЕРА", што во 

наредните пет години треба да се изгради на 
просторот кај Скопски саем.

"Предноста за изведување на градежните работи 
му ја доверивме на најдобриот понудувач, кој 
обезбедува висок квалитет на градежни работи. 
Понуди испратија градежни компании од Македонија 
и од ЕУ, меѓутоа инвеститорот сепак на крај се одлучи 
за конзорциум на домашни, односно македонски 
изведувачи, кои ги предводи 'Гранит', како носител на 
работата", велат од ЕРА.

Според најавите од компанијата, денес ќе почне 
изградбата на 
комуналната 
инфраструктура 
и на 
комерцијално-
деловната 
зграда, која 
претставува 
приоритетен 
објект од 
севкупниот 
комплекс "Ера 
Сити". Таа треба 
да биде 
завршена за една 
година. Паралелно ќе продолжи и изградбата на 
комплексот и на другите предвидени објекти, кои ќе 
бидат со различни дејности со најсовремен деловен, 
трговски и забавен карактер во регионот.

Во наредните пет години групацијата "ЕРА" ќе го 
гради најголемиот деловен комплекс според 
планираниот динамичен план. Вредноста на целата 
инвестиција на комплексот "Ера Сити" ќе изнесува 
приближно 155 милиони евра, кои групацијата "ЕРА" 
ќе ги реализира преку партнерства.

 ОД 1 ЈУНИ ПОСКАПЕА ДЕЛ ОД 
КРЕДИТИТЕ ВО КОМЕРЦИЈАЛНА

Од 1 јуни поскапеа дел од кредитите во 
Комерцијална банка. Главна причина се повисоките 
стапки на благајничките записи, кои Народна банка на 
Македонија ги зголеми со цел да ја заузда 
инфлацијата. Во Комерцијална банка велат дека при 
првото и второто зголемување банката не ги 
зголемила своите камати, преземајќи на себе дел од 
зголемените трошоци.

"Сепак, по 
третото 
зголемување и по 
порастот на 
инфлацијата, која 
во април 
изнесуваше 10,1 
отсто, банката се 
одлучи за 
селективно 
зголемување, 
водејќи сметка за 
својата 
конкурентска 

позиција", коментираат од банката.
Од први овој месец, доколку имате тековна сметка 

во Комерцијална банка, за искористено дозволено 
пречекорување од 50.000 денари ќе плаќате повисока 
месечна камата. За еден процентен поен се 
зголемуваат и каматните стапки на кредитните 
картички. Каматите на потрошувачките кредити 
обезбедени со меница, пак, се повисоки за 0,5 
процентни поени.

Доколку една компанија, пак, користи кредит од 

оваа банка во износ од 1.000.000 денари, ќе треба да 
плати повисока месечна камата за 417 денари. 
Доколку фирмата, пак, има кредит од 50.000.000 
денари, нејзината месечна камата ќе биде повисока 
за близу 21.000 денари.

Но, не треба да се грижат оние коио имаат 
станбени, автомобилски и потрошувачки кредити, за 
кои банката има добиено квалитетно обезбедување. 
Нивните камати нема да одат нагоре.


