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"СОРАВИА" ВО СКОПЈЕ
Минатата седмица австриската компанија "Соравиа 

груп" свечено го пушти во употреба новиот трговски и 
деловен центар "Соравиа центар". Оваа зграда 
претставува најсофистициран трговски и деловен објект 
во Скопје, со препознатлив архитектонски дизајн, врвна 
локација и со конструкција по највисоки стандарди. 
Опфаќа 8.000 метри квадратни деловен простор и 4.000 
метри квадратни трговски простор. Деловниот простор на 
бизнис центарот "Соравиа" располага со флексибилни 
работни простории, погодни за океанска организација на 
канцелариите и тимска работа, директорски канцеларии, 
кои се функционално интегрирани, конференциски сали, 
простории за состаноци и слично.

Хано Соравиа, еден од сопствениците на "Соравиа груп" 
и член на одборот на директорите, ги претстави 
групацијата "Соравиа" и проектите во кои тие се 
инвеститори низ повеќе земји во 
Европа, како и следниот 
инвестициски проект во 
Македонија - резиденцијалната 
населба "Олимписко село".

"Ние сме многу задоволни од 
условите за работа во 
Македонија, од градот Скопје и 
од македонската Влада, и затоа 
ќе продолжиме да работиме во вашата земја. Следно што 
може наскоро да очекувате е проектот 'Олимписко село'", 
изјавија од "Соравиа". 

Оваа компанија е со стогодишна деловна историја и е 
една од водечките компании на пазарот на недвижности 
во Централна и во Источна Европа.

СКОК НА ПЛАТИ
Вработените во државната администрација 

септемвриските плати ќе ги добијат зголемени за десет 
отсто. Со зголемувањето ќе бидат опфатени 73.778 лица, 
а ќе бидат одвоени средства во висина од 2,4 милијарди 
денари.

Како што изјави премиерот Никола Груевски, Владата 
донесе одлука за зголемување на платите на државните 
службеници за десет отсто, така како што претходно 
беше ветено во претходната одлука со која во 
тригодишен период платите се зголемуваат за 34 отсто, 
во три години за десет отсто.

Зголемувањето на платите ќе ги опфати сите 
вработени во јавниот сектор, државните службеници, 
јавните работници од областа на образованието, 

културата, детската и 
социјалната заштита, МВР, 
Министерството за одбрана, 
судството, здравствениот 
сектор, функционерите, 
пратениците, министрите, 
директорите на буџетските 
институции, амбасадорите, 
вработените во 

дипломатско-конзуларните претставништва. Се отвора 
можност за зголемување на платите во јавните 
претпријатија, доколку си обезбедат средства. 
Претставниците на СОНК, кои беа на средба во Владата, 
рекоа дека се задоволни од донесувањето одлука за 
зголемување на платите на јавната администрација.


