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"ХИПО" ПОЧНА СО ИЗГРАДБА НА 
НОВАТА ДЕЛОВНА ЗГРАДА

"Хипо Алпе Адриа Лизинг" во Македонија почна со 
изградба на луксузна деловна зграда, вредна 17 милиони 
евра, сместена на локација до салонот за автомобили "Ми-
Да Моторс" во Скопје. Станува збор за модерна и луксузна 
деловна зграда на пет ката, со подземни гаражи, на вкупна 
површина од 9.000 метри квадратни.

Бизнис центарот ќе биде изграден 
по највисоки А-стандарди, во 
препознатлив стил на 'Хипо' 
групацијата. Во еден дел од 
деловниот простор ќе се смести  
компанијата, а останатиот дел ќе се 
издава. Според планот на "Хипо 
Алпе Адриа Лизинг", во централниот 
дел на приземјето ќе има плоштад со 
фонтана за разубавување на 

просторот, а во друг дел ресторан за потребите на 
вработените во рамките на комплексот. Првиот човек на 
"Хипо" за Македонија, Ѓорѓе Воиновиќ, вели дека бизнис 
зградата ќе има внатрешен лифт. Катовите ќе се издаваат на 
три дела или цели, а секоја канцеларија ќе има и 
конференциска сала за состаноци. Просториите ќе бидат 
најсовремено климатизирани и мрежно поврзани, а 
нивоата ќе се поврзуваат со стаклени мостови. Ќе има и две 
подземни гаражи, со паркинг простор за 250 автомобили.

Подготвил: Арсен КОЛЕВСКИ

СИНДИКАТОТ СО МЕРКИ ЌЕ ГО 
ПОДОБРУВА СТАНДАРДОТ

Сојузот на синдикатите на Македонија изрази 
загриженост за драстичното намалување на животниот 
стандард на работниците што, според ССМ, е условено од 
ниските плати и од зголемувањето на цените.

Портпаролот на ССМ, Пеце Груевски, на прес-
конференцијата изнесе голем број статистички показатели 
за движењето на цените на основните животни намирници, 
за движењето на нето платите, како и за потрошувачката 
кошничка.

"Синдикатот упати писмо до 
Владата со барање да се преземат 
итни интервентни мерки за 
запирање на зголемувањето на 
цените и заштитата на стандардот 
на граѓаните. Враќањето на цените 
на некои прехранбени производи, 
интервенции со производи од 
стоковните резерви, интервентен 
увоз, даночни и царински 
олеснувања, поостри пазарни и финансиски контроли и 
елиминирање на шпекулациите за користење на 
монополски услуги", изјави Груевски.

ССМ бара намалувањето на персоналниот данок и 
придонесите да се искористи за зголемување на платите во 
приватниот сектор. ССМ побара Владата да ја преиначи 
одлуката за зголемување на платите на државните 
службеници, со што останатиот дел од 24 отсто да го добијат 
само вработените кои имаат плати под просечната.

Според портпаролот на ССМ, Владата навистина пред 
една година прифатила дел од нивните сугестии, но тоа е 
недоволно.

ПРОСЕЧНАТА ПЛАТА ВО ВТОРИОТ 
КВАРТАЛ ПОВИСОКА ОД 

ПОТРОШУВАЧКАТА КОШНИЦА
Во периодот април-јуни 2008 година просечната нето 

плата ја покриваше вредноста на потрошувачката 
кошница за исхрана и пијалаци, а најголем остаток од 
21,7 отсто е забележан во јуни 2008 година, соопшти 
Државниот завод за статистика.

Според податоците на Заводот за статистика, во 
периодот април-јуни 2008 година едно четиричлено 
домаќинство беше во можност со една просечна нето 
плата да ја наполни месечната потрошувачка кошница 
за исхрана и пијалаци.

Просечната нето плата по работник за април 2008 
година изнесуваше 15.605 денари, при што трошоците 
за исхрана и пијалаци се пониски од просечната нето 
плата за 3.201 денари, односно 20,5 отсто. Просечната 
нето плата по работник за мај 2008 година изнесуваше 
15.728 денари. Со вкупните трошоци за исхрана и 
пијалаци од 12.414 денари за задоволување на 
останатите потреби остануваат 3.314 денари, односно 
21,1 отсто. Просечната нето плата по работник за јуни 
2008 година изнесуваше 15.759 денари. Вкупните 
трошоци за исхрана и пијалаци изнесуваа 12.333 денари 
и се пониски од просечната нето плата за 3.426 денари, 
односно 21,7 отсто. 

ТЕНДЕР ЗА ГАСОВОДЕН СИСТЕМ 
ВО МАКЕДОНИЈА 

Минатата седмица Министерството за транспорт и 
врски објави тендер за набавка на услуга за изработка на 
физибилити студија за гасоводен систем во Македонија. 
Во студијата треба да се дефинираат стратешките услови 
и фазите за временска реализација на гасоводниот 
систем, како и приоритетните правци за најбрза 
реализација.
Рокот за изработка на физибилити студијата е девет 

месеци, односно од 1 декември 
годинава, планирано е да се склучи 
договор за нејзина изработка со 
најдобриот понудувач на тендерот. На 1 
август 2009 година студијата треба да 
биде завршена. 

Од Министерството за транспорт 
велат дека таа треба да биде 
комбинација на технички и економски 
анализи и дека во неа треба да се 
содржани анализи за постојната 
состојба со степенот на изграденост на 

гасоводниот систем, како и на регионалните.
Исто така, физибилити студијата треба да содржи и 

анализа и предлог за начин на развој и доизградба на 
гасоводниот систем и испитување на можностите за 
користење на гас од изворите во Русија, Каспискиот 
регион и од други зони од каде потекнува гасот за 
наредните 20 до 30 години. Средствата за изработка на 
физибилити студијата ќе се одделуваат од Буџетот на 
Република Македонија.
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ВЛАДАТА РАЗМИСЛУВА ЗА 
СОЦИЈАЛЕН СТРУЕН ПАКЕТ ЗА 
НАЈСИРОМАШНИТЕ ГРАЃАНИ

По најавите дека цената на електричната енергија ќе се 
зголеми, Владата размислува за воведување на социјален 
пакет за најсиромашните граѓани. Деновиве, министерот 
за економија, Фатмир Бесими, изјави дека се подготвува 
воведување на ваков пакет, но тоа ќе се случи од идната 
година.

Се работи за социјален 
пакет, кој предвидува 
граѓаните кои земаат 
социјална помош да плаќаат 
поевтина струја, но само до 
одредено потрошено 
количество. Деталите сè уште 
не се прецизирани.

Минатата седмица ЕЛЕМ 
јавно кажа дека од 

Регулаторната комисија за енергетика бара поскапување 
на цената на производната струја за 38,4 отсто. 
Зголемувањето на цената на производната струја ќе се 
одрази кај потрошувачите, но според неофицијални 
информации тоа нема да биде поголемо од 16 отсто.

ВО ЈУЛИ СЕ ИЗДАДЕНИ 281 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА

Во јули годинава во државава биле издадени вкупно 
281 одобрение за изградба на објекти, најголем дел 
станбени згради, соопшти Државниот завод за статистика. 
Од вкупниот број издадени одобренија, 237 се за објекти 
од високоградба, 6 за објекти од нискоградба и 38 за 
објекти за реконструкција.

Во објектите за кои се 
издадени одобренија 
предвидена е изградба на 343 
стана. Кај 217 објекти како 
инвеститори се јавуваат 
физички лица, а кај 64 
деловни субјекти. 
Предвидената вредност на 
објектите за кои се издадени 
одобренија за градба изнесува 5,36 милијарди денари.

"МАТ" ПОВТОРНО ВО "ВОЈНА" СО 
СКОПСКИОТ АЕРОДРОМ

Скопскиот аеродром упати предупредување до МАТ 
дека доколку во рок од пет дена не ги подмири долговите 
кон аеродромот ќе добие забрана за негово користење. 
Оваа информација ја потврди и директорот на аеродромот, 
Орхан Рамадани, кој изјави дека "МАТ" ги нема подмирено 
тековните трошоци кон јавното претпријатие.

Од АД "Аеродроми на Македонија" информираат дека 
тековните обврски на МАТ 
изнесуваат 42.028.109 денари.

Веќе неколку пати досега "МАТ" 
навреме не ги плаќа своите 
обврски кон аеродромот. Речиси 
секогаш од јавното претпријатие 

му се закануваат на авиотранспортерот дека ќе ги 
приземјат авионите на компанијата, по што "МАТ" ги 
подмирува обврските.

МАКЕДОНИЈА Е ВО ТОП 20. 
РЕФОРМАТОРИ

И годинава Македонија бележи скок за осум места од 79. 
на 71. меѓу 181 земја во светот, според Дуинг Бизнис 2009.

"Колку за споредба, Албанија е 86.; Црна Гора 90.; Србија 
94.; Грција 96.; Хрватска 106.; БиХ 119.; додека Турција е на 
59. место; Словенија на 54.; Бугарија 45.; Романија 47.; Кина 
на 83.", изјави премиерот Никола Груевски на 
неодамнешната прес-конференција по повод 
објавувањето на извештајот на Дуинг Бизнис 2009. 

За разлика од земјите од регионот, 
Македонија е подобро рангирана. 
Годинава е верификувано во шест од 
десет области, во кои се рангираат 
земјите, рангирање со кое Македонија 
влезе во топ 20 најуспешни земји, кои 
најуспешно ги извеле реформи во 
последните 12 месеци.

Ратификувани се напредоци во шест 
области, и тоа областите за почнување на 
бизнис, регистрирање на имот, пристап до кредити, услови за 
тргување, плаќање на даноци и извршување на договори.

Она што е најзначајно е тоа дека изминатата година 
Македонија нема спроведено ниту една реформа, која 
негативно би се одразила на бизнис климата.

Во делот на почнувањето бизнис Македонија се најде меѓу 
12 земји во светот, каде е најлесно да се отвори бизнис. 
Едношалтерскиот систем е унапреден и се скратени бројот на 
процедурите, трошоците и времето потребни за почнување 
бизнис. Овие реформи резултираа со скок од 11 места, во 
споредба со минатата година, односно од 23 на 12 место од 
181 земја во светот. Македонија, исто така, се искачи на шест 
места погоре во делот за регистрација на имот. Во делот на 
пристап до кредити извештајот наведува дека новиот Закон 
за заштита на личните податоци им дозволува на клиентите 
на банките да ги проверат информациите кои се однесуваат 
на нив во кредитниот регистар.


