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ВРАБОТЕНИТЕ ВО "СИЛМАК" 
СТРАВУВААТ ЗА СВОЈАТА ИДНИНА

Комбинатот "Силмак" веќе работи само со 60 проценти 
од капацитетите. "Силмак" има резерви во вредност од 
околу 8 милиони евра, за кои нема пласман. Четири од 
вкупно седумте печки се исклучени, поради што од 150 до 
200 вработени прво ќе бидат испратени на годишен, а 
потоа и на принуден одмор. Дел од вработените веќе 
користат годишен одмор. Доколку состојбата не се 
стабилизира, следниот чекор е 150 вработени да одат на 
принуден одмор. 

Причината за намалувањето на производството е 
големиот пад на цената на феросилициумот на светскиот 

пазар, но и 
намалената 
побарувачка на 
производот.

"Прво, на 
светскиот пазар 
многу се намали 
цената на нашиот 
производ, 
последниве триесет 

дена за околу 30 проценти. Второ, нема побарувачка. 
Практично во моментов ние произведуваме за резерва", 
изјави директорот на "Силмак", Звонко Стојановски.

Како дополнителен проблем од "Силмак" ја наведуваат 
скапата увозна електрична енергија. Вработените не се 
доволно информирани за настанатата состојба, и 
стравуваат за својата иднина.

"МАКЕДОНИЈАЗЕМЈА 
НА ИТ ЕКСПЕРТИ"

На 11 ноември, на бизнис форумот во Силиконската 
долина, центарот на американската и на светската ИТ-
технологија во Сан Франциско,  македонскиот владин 
тим, предводен од премиерот Никола Груевски, ја 
презентираше Македонија како успешна бизнис 
дестинација пред голем број претставници на моќни 
американски компании.

На форумот насловен "Македонија - земја на ИТ 
експерти", премиерот Груевски и вицепремиерот 

задолжен за 
економски прашања, 
Зоран Ставрески, се 
осврнаа на 
економските политики 
на земјата, со посебен 
фокус на реформите 
за унапредување на 
информатичкото 
општество и 
образованието, 

насочени кон подобрување на вкупната бизнис клима и 
привлекување на реномирани американски 
инвеститори.

Американскиот амбасадор, Филип Рикер, кој ја 
придружува владината делегација во САД, пред 
стопанствениците присутни на форумот позитивно ја 
претстави Македонија, истакнувајќи дека има млада, 
амбициозна и квалитетна Влада, која спроведува 
конзистентна политика, а тоа инвеститорите можат да го 
препознаат. Тој ги повика да инвестираат во Македонија, 
истакнувајќи дека американската Амбасада секогаш е 
отворена да им помогне.

ПРВ ПАТ "ГЛОБАЛНА НЕДЕЛА НА 
ПРЕТПРИЕМНИШТВО" 

Од 17 до 21 ноември во Македонија прв пат ќе се 
одржи "Глобална недела на претприемништво", во 
организација на Фондацијата "Претприемачки сервис за 
млади (ПСМ)" и проектот "Зајакнување на 
претприемништвото, конкурентноста и иноваторството 
(ЗПКИ)", помогнати од британската и од норвешката 
амбасада.

Британскиот амбасадор, Ендру Ки, на прес-
конференцијата истакна дека во текот на овој настан 
милиони луѓе од 75 земји во светот ќе се поврзат за да ги 
преточат своите идеи во реалност и да видат како може 
Земјата да се направи подобро место за живеење.

Во тој период ќе се одржат педесеттина настани низ 
Македонија. Нивна заедничка цел е подигнување на 
свеста за претприемништвото, зголемување на 
вештините кај младите луѓе. Исто така, ќе бидат 
организирани голем број обуки, поврзани со 
зголемувањето на конкурентноста на македонските 
клиенти.

СТЕЧАЈЦИТЕ НЕЗАДОВОЛНИ 
ОД СТАТУСОТ

Незадоволни од начинот на решавање на нивниот 
статус, стечајните работници во најскоро време повторно 
ќе постават шатори пред државните институции, овој пат 
и пред Собранието, но и кај Владата.

"Не сме задоволни од донесениот Закон од страна на 
Владата. Ова сме го кажале многу пати, ќе го повториме и 
сега. Принципиелно не се решени прашањата на 
стечајците и на работниците 
прогласени за технолошки 
вишок", изјави Љиљана 
Ѓорѓиевска, потпретседател 
на Здружението на 
стечајните работници.

"Од Владата бараме да 
донесе закон за вработување 
и за осигурување во случај 
на невработеност, со кој ќе се 
опфатат сите невработени 
лица со повеќе од 25 години 
стаж и оние кои по било кој основ, а не по своја вина, 
останале на улица", истакна Ѓорѓиовска.

Стечајците најавија дека денес, петок, ќе излезат на 
протест, кој Сојузот на синдикати на Македонија ќе го 
одржи на скопскиот плоштад. Истовремено од ССМ 
истакнаа дека целосно застануваат зад барањата на 
стечајците.



302 КОМПАНИИ СО ДОЗВОЛА ЗА 
ТРАНСПОРТ ВО СТРАНСТВО

Од идната година 302 транспортни компании без 
проблем ќе вршат превоз на стоки во странство со своите 
камиони. Деновиве, по електронски пат се поделени ЦЕМТ 
дозволите. Аплицираа вкупно 433 фирми, но дозволи 
добија помалку бидејќи кај дел од камионџиите биле 
забележани грешки во барањата.

Од асоцијацијата 
"Макамтранс" велат дека 
од година во година се 
зголемува бројот на 
компании, кои се 
занимаваат со 
меѓународен камионски 
транспорт.

Владата смета дека 
електронската распределба значи елиминирање на 
корупцијата и на ризиците за добивање дозволи со измама.

"Изминатите две години преку практична реализација и 
примена на електронскиот систем на аплицирање и 
дистрибуција на транспортните дозволи, ги потврдивме 
нашите заложби за целосно елиминирање за секоја можна 
корупција во секторот Транспорт", потенцираше Миле 
Јанакиески, министер за транспорт и врски.

"Лани добија 260 фирми, оваа година добија ЦЕМТ 
дозволи 302 фирми, аплицираа 403, меѓу нив има фирми 
кои не ги исполнуваат основните критериуми, значи немаат 
основна дејност 60-24, немаат Еуро-3 возила, немаат Еуро-5 
возила, исто така, немаат една година од постоењето", рече 
Биљана Муратовска, "Макамтранс".

НАМАЛЕНА РАБОТАТА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ ГРАДЕЖНИ 

КОМПАНИИ 
Во периодот јануари-септември годинава македонската 

градежна оператива во странство извршила градежни 
работи за 33,9 отсто помалку во споредба со истиот 
период од претходната година.

Според податоците на Државниот завод за статистика, 
вкупната вредност на извршената градежна работа во 
странство во првите девет месеци од годинава изнесува 
2,24 милијарди денари.

Тоа 
намалување се 
должи на 
намалениот обем 
на извршените 
градежни работи 
во Хрватска, 
Србија, Црна 
Гора, Русија и во 
Украина, додека 
во други земји 
има зголемен 
обем на 

извршени работи како, на пример, во Албанија за 125,7 
проценти и во Бугарија за 165 отсто.

Вкупната вредност на договорените работи во 
странство во периодот јануари-септември годинава 
изнесува 4,87 милијарди денари, што е за 2,4 отсто повеќе 
во споредба со истиот период од претходната година. 

Од 15 милиони евра, 12 се од израелската 
компанија, а останатите се на "Металец" во објекти со 
кои располага. До крајот на идната година треба да се 
произведат столбовите и елипсите за ветерниците кои 
ќе се градат во Свети Николе, каде израелската 

компанија е инвеститор. Потоа столбовите ќе се 
пласираат во целиот регион - Косово, Србија, 
Бугарија, Албанија и Грција. Така ќе биде и со 

другата опрема која понатаму ќе се 
произведува, сончевите колектори и 

турбините за мини хидроцентрали.
"Оваа инвестиција е од големо 

значење за Прилеп и за Македонија со 
која се регистрираме како 
производител во регионот. За 
прилепската фабрика за челични 
конструкции значи сигурна работа за 

200, а понатаму и за уште нови 200 
вработени", потенцира Здравески.

ИЗРАЕЛСКА КОМПАНИЈА 
ИНВЕСТИРА ВО ПРИЛЕПСКИ 

"МЕТАЛЕЦ"
Израелската компанија "Е.И.Г" од Тел Авив ќе 

инвестира повеќе од 15 милиони евра во 
прилепски "Металец" за изградба на 
капацитети за производство на 
опрема за ветерници, колектори за 
сончева енергија, турбини за мини 
хидроцентрали и термоелектрани. 
Директорот на фабриката 
информира дека е потпишан 
меморандум за соработка, а на 21 овој 
месец дека треба да се потпише 
договор за реализација на 
инвестицијата.


