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ЗГОЛЕМЕНИ МАЈСКИТЕ 
ТРОШОЦИ ЗА ЖИВОТ

Државниот завод за статистика соопшти дека 
трошоците за живот мерени преку цените на стоките 
и на услугите за лична потрошувачка минатиот месец, 
во однос на април, се зголемени за 0,2 отсто, а во 
однос на мај лани за 9,5 отсто.

Во мај 2008 
година, во однос 
на претходниот 
месец, пораст на 
цените е 
забележан во 
групите на 
сообраќај за 2,5 
отсто поради 
повисоките цени 
на горивата, на 
облеката и на 
обувките за 1,6 

отсто, како и на хотелите и на рестораните за 0,5 отсто.
Евидентираното намалување во групата храна од 

0,4 отсто, пред сè, е резултат на намалувањето на 
индексите на зеленчукот за 8,5 проценти, според 
податоците на Државниот завод за статистика.

ИЗГРАДБА НА "РЕЗИДОР" ХОТЕЛ 
ВО СКОПЈЕ

Министерството за транспорт и врски соопшти дека 
врз основа на добиената документација од страна на 
Општина Центар и Град Скопје, во центарот на 
главниот град, на улица "Железничка", се почнати 
активностите за изградба на луксузен хотел со пет 
ѕвездички од групацијата "Резидор".

Хотелот ќе биде изграден согласно меѓународните 
стандарди во хотелиерството и туризмот, а според 
договорот за оттуѓување на државно земјиште 
компанијата "HLH MAC LLP", треба да ја заврши 
градбата во рок од две години. Земјиштето за изградба 
на хотелот беше оттуѓено по пат на јавно наддавање 
одржано во Министерството за транспорт и врски, на 
кое оваа компанија беше избрана за најповолен 
понудувач. За земјиштето со површина од 4.930 метри 
квадратни компанијата уплати 8.500 денари по метар 
квадратен или вкупно 41.905.000 денари.

"Со реализацијата на овој проект се овозможува 
влез на нова инвестиција, која директно го поттикнува 
економскиот раст, создава нови работни места и ја 
збогатува туристичката понуда во главниот град на 
Република Македонија", се вели во соопштението од 
Министерството за транспорт и врски.

НАГОРНА ЛИНИЈА НА 
ОТКУПОТ И НА ПРОДАЖБАТА 

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
ПРОИЗВОДИ

Вредноста на вкупниот откуп и продажба на 
земјоделски производи во април 2008 година, во 
споредба со април 2007 година, е зголемена за 19,2 
отсто.

Вкупната 
вредност на целиот 
откуп на 
земјоделски 
производи во април 
2008 година 
изнесува 634.140 
денари. 
Вредностите на 
откупените 
земјоделски 
производи од 
индивидуалните 
земјоделски 
производители и 
продажбата од 
сопственото 

производство на претпријатијата се зголемени.
Зголемување на вкупниот откуп се забележува 

речиси кај сите групи земјоделски производи, додека 
кај индустриските и фуражните растенија, 
овоштарството и лозарството, алкохолните пијалаци 
и млечните производи се забележува намалување.

Подготвил: Арсен КОЛЕВСКИ

"КОСМОФОН" ДЕМАНТИРА 
ДЕКА ЌЕ БИДЕ ЗАТВОРЕН

Неодамнешните 
шпекулации дека 
"Космофон" ќе се 
затвори се целосно 
неосновани, се 
огласија од 
компанијата. Во 
соопштението се вели 
дека "Космофон" е 
значајна, 
мултимилионска 
инвестиција за 
групацијата "Космоте" 
и оти ќе продолжи да 
ги исполнува своите 
планови со цел да ја 
максимизира својата 
вредност и 
потенцијал на 
пазарот.

"Ние целосно сме 
предадени на 
остварувањето на 
обврските кон нашите 
акционери, нашите 
вработени и, пред сè, 
на нашите корисници 
кои ја покажуваат 
својата доверба во 'Космофон'", велат од компанијата. 

Информации за затворање на "Космофон" во 
Македонија деновиве објавуваа грчки медиуми.


