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ЗА СТЕЧАЈЦИТЕ ПО 5.000 ДЕНАРИ
 
Минатата седмица Собранието на РМ со мнозинство 

гласови го усвои Законот за осигурување во случај на 
невработеност, кој го предложи Владата. Со ребалансот 

на Буџетот Владата 
предвиде за 
спроведување на ова 
законско решение од 
државната каса да се 
издвојат 90 милиони 
денари или 1,4 милиони 
евра. Инаку, овие 
средства се доволни за 
исплата на три месечни 
износи од по 5.000 
денари за секој стечаец. 

Опозицијата реагираше дека ова законско решение нема 
да го реши проблемот на сите 6.000 стечајци во државата. 
Според претставниците на опозицијата, 
новопредложеното решение треба да важи за сите 
регистрирани стечајци во земјава и затоа треба да се 
направат дополнителни измени во законскиот предлог. 
Според Законот, на сите лица кои од 31 декември 2004 
година, со минимум 25 години стаж, останале без работа 
поради стечај, месечно ќе им се исплатуваат по 34 отсто 
од просечната плата во државата, или приближно по 
5.000 денари. 

STEIERMARKISHE BANK ЈА 
ПРЕЗЕМА ИНВЕСТ БАНКА 

Деновиве австриската банка Steirmarkishe bank од 
Грац објави јавна понуда за преземање на Инвест банка. 
За таа цел Steirmarkishe Bank und Sparkassen AG во 
дневниот печат објави оглас со кој ги известува сите 
акционери на Инвест банка дека има намера да објави 
јавна понуда за откуп на обични акции. 

Како што пролетва 
беше објавено, 
австриската банка е 
заинтересирана да 
купи 100 проценти од 
Инвест банка, за што 
беа подготвени да 
платат 38,5 милиони 
евра или 151 евро по 
акција. Во мај од 
Инвест банка 
потврдија дека се во 

преговори за продажба и дека очекуваат наскоро 
банката да се продаде. 
Steiermarkische е основана во 1825 година, со седиште во 
Грац, Австрија. Таа е втор  најголем член на Austrian Sav-
ings Banks Group, управувана од Erste Bank AG. Erste Bank 
AG поседува 25 отсто од Steiermarkische. Заклучно со 31 
декември минатата година Steiermarkische има вкупен 
капитал од околу 12,2 милијарди евра и е со големо 
учество во Југоисточна Европа, а има активности и во 
земјите од регионот.

Подготвил: Арсен КОЛЕВСКИ

ТУТУНСКА БАНКА И ВИЗА 
КАРТИЧКИТЕ

Тутунска банка од Скопје почна со прифаќање на нови 
видови картички. Станува збор за Master Card, Visa и Diners 
Club. На овој начин на трговците им се овозможува брзо и 
ефикасно опслужување на клиентите. Тутунска банка доби 
лиценца и почна со прифаќање на Visa картичките на 
своите ПОС терминали. Со добивањето на оваа лиценца 
Тутунска банка е прва на пазарот, која на своите ПОС 
терминали ги прифаќа 
картичките од трите 
најголеми меѓународни 
картични брендови: Master 
Card, Visa и Diners Club, се 
вели во соопштението на 
банката.

На овој начин на 
трговците им се 
овозможува брзо и 
ефикасно опслужување на клиентите и можност за работа 
со една банка.

Тутунска банка располага со сопствена мрежа од повеќе 
од 5.000 ПОС терминали и 120 банкомати. Во Македонија 
има 38 експозитури, од кои 18 се во Скопје.

БУЏЕТОТ ЗА 2008 ГОДИНА
Владата го усвои ребалансот на Буџетот за 2008 година, 

во кој предвидените приходи изнесуваат 144 милијарди и 
706 милиони денари, што е за 12,4 проценти повеќе од 
првичната проекција на Буџетот за годинава. Расходите се 
проектирани на износ од 150 милијарди и 371 милион 
денари, а дефицитот е оценет на 5 милијарди и 665 
милиони денари и е во рамки на проекцијата од 1,5 
проценти од бруто домашниот производ. 

Новите повисоки 
проекции се должат на 
зголемената 
реализација кај сите 
видови даночни 
приходи, очекувана 
поголема дивиденда од 
Македонски телеком и 
од очекувани 
зголемени приливи од концесии и приватизација.

"Предвиденото зголемување на приходите од 12,4 
проценти до крајот на годината се должи на досегашните 
реални остварувања во првата половина од годината кои 
се значително над планираните очекувања за 10,25 
проценти", изјави министерот за финансии Трајко 
Славески. 

Тој појасни дека приходите од персоналниот данок на 
доход до крајот на годината се предвидува да изнесуваат 
8,9 милијарди денари, што е за 7 отсто зголемен во однос 
на планираното, а од данокот на добивка до крајот на 
годината се очекуваат приходи во висина од 9 милијарди 
денари, што е за 71 процент зголемен. Ваквите планирани 
приходи, како што додаде Славески, се должат на 
оствареното во првите шест месеци од годината, при што 
кај персоналниот данок на доход има натфрлање од 
планираното за 5,7 отсто, а кај данокот на добивка 
натфрлањето е за 61,6 отсто. 
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ПОВИСОКИ ПРИНОСИ ОД 
ПЧЕНИЦА

Македонија годинава очекува 30 отсто повисоки 
приноси од пченица, околу 320.000 тони.

"Очекувањата за приносите по хектар пченица 
изнесуваат повеќе од 3 тони од хектар. Се очекува да се 
задоволат домашните потреби", потврдуваат од 
Министерството за земјоделство. 
Пазарниот вишок ќе зависи од тоа колку жито ќе предадат 
производителите во мелничарско-пекарската индустрија. 

КРЕДИТ ОД 70 МИЛИОНИ ЕВРА ЗА 
ПОДОБРА ПАТНА МРЕЖА 

Светска банка на Република Македонија й одобри кредит во 
износ од 70 милиони евра за реализација на проектот за 
подобрување на постојната регионална и локална патна мрежа. 
"Договорот за заем за реализација на проектот за подобрување 
на постојната регионална и локална патна мрежа што Владата го 
потпишува во рамките на четиригодишната Стратегија за 
соработка со Светска банка покажува голема флексибилност 
кон потребите на Македонија. Тој е ратификуван едногласно во 
македонското Собрание и за него гласаше и опозицијата", изјави 
министерот Трајко Славески по потпишувањето на договорот, 

истакнувајќи дека тој веднаш станува оперативен.
Покрај ова, Славески најави дека наскоро Владата ќе 
обезбеди нови 50 милиони евра за реализација на 
проектот преку кредит од Европската банка за обнова и 
развој (ЕБОР) кој, како што рече, очекува да биде 
потпишан есенва. 
Есенва треба да почне и реализацијата на проектот со кој 
ќе се финансира рехабилитација на 330 километри 
регионални патишта, околу 8,7 отсто од сите регионални 
патишта, и 420 километри локални патишта или околу пет 
отсто, според селекција направена од општините. 

Годинава и Владата ќе одвои 12,8 милиони евра, 
средства од Буџетот, за реализација на проектот. 

Жетвата е во тек и таа треба да заврши деновиве. Колку 
точно ќе бидат приносите и дали ќе има пазарни вишоци 
ќе се знае по завршувањето на жетвата. 
За споредба, во Србија жетвата на пченицата е завршена 
на 90 отсто од засеаните површини, и просечниот род 
изнесува 4,3-4,5 тони по хектар. Со овие приноси Србија 
ќе ги задоволи домашните потреби и ќе има вишок за 
увоз. 
Во Хрватска, пак, просечниот принос на пченица изнесува 
7 тони по хектар, односно се движи во границата од 6 до 9 
тони по хектар. Приносите на пченица по хектар се 
рекордни поради поволното време, односно големиот 
број сончеви денови последователно. И во Европа 
годинава родот е рекорден, што може да доведе до 
намалување на цената на пченицата.


