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СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ 
ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ 

ТЕРОРИЗАМ
Управата за спречување на перење пари и 

финансирање тероризам го промовираше второто 
ревидирано издание на стратегијата за борба против 
перење пари и финансирање тероризам.

"Во стратегијата се наведени 
насоките според кои 
надлежните институции од 
областа за спречување перење 
пари и финансирање тероризам 
ќе работат во следните три 
години", истакна директорот на 
Управата, Ване Цветанов, 
објаснувајќи дека во 
стратегијата се наведени и 
недостатоците на системот за 
спречување на перење пари и 
начините како да се отстранат.

Стратегијата за борба против 
перење пари и финансирање тероризам претставува 
збир од националните и меѓународните позитивни 
правни прописи, релевантни за областа на перењето 
пари и финансирањето тероризам. 

Покрај тоа што обезбедува рамка за натамошно 
делување и поддршка на надлежните институции во 
иницијативите за подигнување на јавната свест, таа 
содржи и делови за негативното влијание на перењето 
пари врз економијата и мерките кои треба да се преземат 
за негово сузбивање.

НОВ ЦЕНТАР ЗА МЕТАЛУРГИЈА И 
ТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ

Кај комплексот МЗТ во Скопје, словенечката групација 
"Меркур" отвори нов центар за металургија и технички 
производи. Се работи за инвестиција вредна три 
милиони евра. Во овој центар, чија вкупна површина 
изнесува 14.000 метри квадратни, потрошувачите ќе 
имаат можност на едно место да најдат различни 
квалитетни производи за мали бизниси, за индивидуални 
мајстори и за металургиската индустрија.

МОЖНО МАНИПУЛИРАЊЕ СО 
БРУТО ПЛАТИТЕ

Директорот на Управата за јавни работи, Горан 
Трајковски, на собраниска комисија заедно со министерот 
за финансии, Трајко Славески, реферираше за 
подготовките за примена на концептот бруто плата. Пред 
стартот на примената цела плата, Трајковски предупреди 
дека е можно вработените 
во првите четири месеци 
да бидат манипулирани и 
да не им бидат 
исплатувани примањата. 
Тој посочи дека дури 
70.000 осигуреници во 
Фондот за пензиско и 
инвалидско осигурување 
ги нема во Фондот за 
здравствено осигурување.

"Катастрофална е 
состојбата кај социјалните 
придонеси за здравство. 
Анализите покажаа 
разлика од 70.000 
осигуреници меѓу ПИОМ и 
Фондот за здравствено осигурување. Идеална 
подготвеност на институциите ниту некогаш постоела 
ниту, пак, ќе постои. Меѓутоа, тоа беше и една од 
причините зошто 18 години немаме бруто плата", изјави 
директорот Трајковски.

Трајковски истакна дека новиот систем ќе генерира два 
милиона евра месечно дополнителни приходи во 
Управата, кои произлегуваат од разликата меѓу бројот на 
обврзници за персонален данок на доход и обврзници по 
основа на пензиско и инвалидско осигурување.

МЕПСО  ЧЛЕН НА ЕВРОПСКИТЕ 
ОПЕРАТОРИ

Во новата Европска асоцијација на преносни систем-
оператори ЕНТЦО-Е, Македонскиот електропреносен 
систем-оператор МЕПСО стана полноправен член. Оваа 

Асоцијација е единствена на ниво на Европа и ги заменува 
сите досегашни асоцијации на преносни систем-
оператори, кои управуваат со државни или со национални 
електроенергетски системи. Во новата асоцијација 
членуваат уште 42 компании преносни систем-оператори 
на електрична енергија од 34 земји во Европа.

MERKUR
Групацијата "Меркур" е една од најголемите 

словенечки компании со основна дејност трговија на 
металуршки, градежни и технички производи за широка 
потрошувачка, која е основана во 1896 година, а сега има 
16 ќерки фирми и 3 претставништва. Бројот на вработени 
е околу 5.000, асортиман од 700 групи производи и 
повеќе од 200.000 артикли, а годишно остварува приход 
од повеќе од 1.200 милиони евра.



ПРОПАДНА ИЗВОЗОТ НА 
ЈАГНЕШКО ОД ГОСТИВАР

ЛИЦЕНЦИ ЗА УНИВЕРЗАЛНИ 
ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

"Македонска пошта" се здоби со првата дозвола за 
вршење универзални поштенски услуги, која й ја додели 
Регулаторното тело за поштенски сообраќај Агенција за 
пошти. 

Ова регулаторно тело на операторите "Деливери 
експрес", "Бијан Шпед", "РСЕ оптима Вите", "Ин тиме МК 
БПС" и други им додели дозволи за поштенски услуги, кои 
се вршат на слободниот поштенски пазар.

Давателите на поштенските услуги добиваат лиценци 
за време од пет години, а од вкупниот приход тие ќе й  
плаќаат надоместок на Агенцијата за пошти, која ќе 
врши мониторинг на поштенскиот пазар, почитување 
на правилата на конкуренција, како и квалитет на 
услугите. 

Поради колебливоста на сточарите, извозот на јагниња 
од гостиварскиот регион пропадна. Всушност, сточарите 
пред извозот не ја прифатиле цената од 210 денари за 
килограм јагнешко, а подоцна јагнето го нуделе и за 180 
денари.

"Кон извозот треба да се пристапи посериозно и цената 
да се формира навреме. Сточарите потпаѓаат под влијание 
на разно-разни шверцери и 'џамбази'. Се знае кој во 
Македонија е сигурен партнер и кој може да обезбеди 
пазар", истакнува Русе Серафимоски од кланицата "Горни 
Полог".


