
36  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  753 / 5.12.2008

НОВИ ОГРАНИЧУВАЊА НА БЕРЗАТА
Одборот на директори на Македонска берза одлучи да 

се воведат нови дневни ограничувања во продажбата на 
акциите. За сите хартии од вредност и за хартиите од 
вредност кои се тргуваат во режим на фиксинг и за 
хартиите од вредност кои се тргуваат во режим на 
континуирано 
тргување, од 1 до 
4 декември ќе 
важат дневни 
ценовни 
ограничувања 
(статички лимити) 
од +/- 10 отсто. 
Како што 
објавуваат од 
Берзата, 
почнувајќи од 4 
овој месец, за 
хартиите од 
вредност кои се 
тргуваат во 
режим на 
фиксинг се 
воведуваат ценовни ограничувања од +/- 20 отсто, додека 
за хартиите од вредност кои се во режим на континуирано 
тргување остануваат ценовните ограничувања +/- 10 
отсто.
Исто така, од истиот датум ќе важи и нова мерка за сите 
хартии од вредност, кај кои во пет едноподруго денови на 
тргување не е остварено тргување, со тоа што на шестиот 
ден на тргување ќе се тргуваат без ценовни ограничувања.

БУЏЕТСКИ СРЕДСТВА ЗА 
"ЖЕЛЕЗНИЦА"!?

Претседателот на Стопанска комора на Македонија, 
Бранко Азески, истакна дека мора да се зголемат јавните 
инвестиции во Железницата, бидејќи таа е основниот 
крвоток кој е потребен за натамошниот развој на 
бизнисот во Македонија.

"Ние сакаме да 
предложиме сериозен 
пресврт во тој дел, каде 
државата мора многу 
посериозно и со многу 
поголеми средства да 
интервенира во ин фра-
структурата, со што би ги 
повлекла и стопанските 
субјекти и самата 'Желез-

ница' внатре да направат нешто повеќе и во делот на 
изградбата на терминалите и на транзитот низ 
Македонија", изјави Азески.

За катастрофалната железничка инфраструктура 
Крстески истакна дека е во таква состојба поради тоа што 
последниве години воопшто не е вложувано и додаде 
дека ќе има вложувања во товарниот сообраќај, каде во 
програмата на Владата веќе е влезено со кредит од 
Светска банка да се купат нови 100 вагони, но и 
вложувања во патничкиот сообраќај за подобрување на 
квалитетот на превозот.

Исто така, тој потенцираше дека конечно ќе се 
вложува во железницата, бидејќи  прв пат Владата на 
Македонија одделува буџетски средства за покривање на 
нерентабилниот патнички сообраќај, со што ќе се 
овозможи за товарната компанија да се ослободат 
повеќе средства за нејзиниот сопствен развој.

ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Владата воведе олеснувања во данокот на доход кој 
треба да го плаќаат земјоделците. Со измените во 
Законот за данок на доход, земјоделците кои 

остваруваат 
годишен приход 
до 5.000 евра ќе 
бидат 
ослободени од 
плаќање данок.

За земјодел-
ците кои имаат 
годишен приход 
од 5.000 до 
21.000 евра, 
даночната 
основица која ќе 
треба да ја платат 
од остварениот 

приход ќе биде намалена за 80 проценти.
Тоа значи дека земјоделците кои требало да платат 

5.000 евра за данок, ќе платат 1.000 евра, а тие од 
најгорната граница ќе плаќаат 4.200 евра данок на доход.

НАМАЛЕН БРОЈОТ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА 

Според Државниот завод за статистика, бројот на 
работниците во индустријата во октомври 2008 година, во 
однос на истиот месец од претходната година, е намален 
за 2,2 процента. Според податоците, индексот на бројот на 
работниците во 
индустријата и во 
рударството во 
октомври 2008 година, 
во однос на истиот 
месец од претходната 
година, изнесува 97,8 
проценти. 
Бројот на работниците 
во индустријата и во 
рударството во 
Република Македонија 
во октомври 2008 година, во однос на просечниот број на 
работници од 2005 година, е намален за 6,6 проценти.
Работниците во секторот вадење на руди и камен во 
октомври 2008 година, во однос на просечниот број на 
работници од 2005 година, се за 16,4 проценти помалку, а 
во  преработувачката индустрија бројот на работници е 
намален за 5,3 отсто, како и во секторот снабдување со 
електрична енергија, гас и вода (8,6 проценти).
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ПОСКАПА ПОТРОШУВАЧКАТА 
КОШНИЧКА

Според Државниот завод за статистика, индексот на 
цените на мало во ноември 2008 година, во споредба со 
ноември 2007 година, се зголемил за 4,5 отсто, а индексот 
на трошоците за живот бележи пораст од 5,2 отсто.
Индексот на цените на мало во ноември 2008 година, во 
споредба со октомври 2008 година, е понизок за 0,1 
процент, додека индексот на трошоците за живот бележи 
пораст од 0,2 процента.
Зголемувањето на 
трошоците за живот е 
резултат на повисоките 
индекси на 
електричната енергија 
за домаќинствата, 
садовите и приборот за 
домаќинство, обувките, 
козметичките производи, превозот на патници, 
средствата за хигиена, лековите, облеката итн.
Намалување на индексот на трошоците за живот во 
ноември 2008 година, во споредба со претходниот месец, 
е забележано кај нафтените деривати, трошоците за 
одржување на автомобилите, средствата за образование 
и ПТТ услугите.
Вредноста на потрошувачката кошница за исхрана и 
пијалаци за едно четиричлено домаќинство, пресметана 
врз основа на цените на мало, во ноември 2008 година 
изнесувала 12.238 денари и во однос на претходниот 
месец е пониска за 0,03 отсто.

НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА 
НА ПАРНОТО!

За следната седмица се очекува подготвителна седница 
на Регулаторната комисија за намалување на цената на 
парното.

Минатата седмица од Топлификација Скопје-Север ги 
доставиле потребните податоци и ја очекуваат нивната 
пресметка. Колкаво ќе биде поевтинувањето за 
потрошувачите на Скопје-Север сè уште не откриваат од 
Комисијата. Од компанијата, пак, велат дека нивните 

трошоци се 
намалиле за 5 
отсто.
Топлификација 
Скопје-Север 
грее на мазут. Од 
августовското 
поскапување 
досега цената на 
мазутот е 
намалена за 50 
отсто. Доколку 
во август таа 

изнесуваше 38 денари за килограм, сега таа е 16,77 
денари за килограм. 
Но, исто така, се намалува и набавната цена на гасот. 
Најголемиот производител "Гаспром" најави дека таа ќе 
падне до 500 долари за 1.000 метри кубни до почетокот на 
2009 година или ќе се врати на нивото од јули 2008 година.

 ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА 
ПУШЕЊЕ

Од 1 декември 
стапуваат во сила новите 
измени во Законот за 
пушење, со кој целосно 
се забранува 
рекламирањето на 
тутунските производи и 
на тутунската индустрија.
Сите кафеани, ресторани 
и други трговски или 
услужни објекти треба да 
ги отстранат сите 
реклами на производи 
од тутунската индустрија. 
Забрането е и индиректно рекламирање на цигарите 
преку реклами со логото на производот, како и со местото 

НОВ ПРАВИЛНИК ЗА 
АГРОБЕРЗИТЕ

Врз основа на Законот за берзи на земјоделски 
производи, Министерството за земјоделство донесе 
нов Правилник, во кој е пропишано какви треба да 

на производство на производот. Исто така, со измените се 
забранува и рекламирање и на карактеристични букви, 
знаци, симболи, слогани кои биле користени со 
тутунските производи и асоцираат на него. 

Надзорот на 
забраната за 
рекламирање ќе го 
спроведува Државниот 
пазаришен 
инспекторат, а казните 
за прекршителите ќе се 
движат од 2.000 до 
4.500 евра.
Со измените се 
предвидува паричните 
казни за непочитување 
на забраните за 
пушење да можат да се 

заменат со општокорисна работа во траење од најмалку 
24 работни часа.

бидат откупните пунктови, со каква опрема треба да 
располагаат агроберзите и со каков стручен кадар.

Само агроберзите кои ќе ги исполнуваат овие 
критериуми ќе можат да откупуваат земјоделски 
производи. План е на ниво на Македонија 
земјоделски производи да откупуваат околу 10 
агроберзи.


