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ЌЕ ПОЕВТИНУВА ПАРНОТО 
ГРЕЕЊЕ!?

Се најавува намалување на сметките за парно греење за 
околу 20-30 отсто,  така што јануарските сметки би требало 
да се намалат на истата сума како пред големото 
поскапување од 60 отсто. Тоа значи дека граѓаните ќе 
плаќаат околу 30 денари за метар квадратен наместо 
досегашните 44 денари.

Големото поскапување кое се случи минатото лето 
натера голем број 
граѓани да се исклучат 
од мрежата на 
"Топлификација" и да се 
греат на друг  начин.

Точниот процент на 
поевтинување ќе се знае 
околу 20 јануари, кога 
Регулаторната комисија 
треба да ја донесе 
конечната одлука. 

Наспроти ова, 
деновиве скопјани се 
жалат на речиси двојно 
повисок износ на декемвриските сметки.

Од "Топлификација" објаснуваат дека причината за 
повисоките сметки се пониските температури во 
декември поради што се трошело поголемо количество 
топлинска енергија. "Топлификација" ги пресметувала 
сметките според количеството потрошена топлинска 
енергија, која е различна за секој објект одделно и се 
мери во потстаниците. Истовремено, во декември се 
порамнувале сметките според методологијата која се 
применувала од август минатата година.

И ЈСП СО ЕЛЕКТРОНСКИ 
КАРТИЧКИ!

Наскоро се очекува да почне монтирањето на новите 
поништувачи за електронски картички во автобусите на 
Јавното сообраќајно претпријатие "Скопје", за да се 
заменат хартиените билети. 

Според објаснувањата на Јани Христовски, 
раководител на Секторот за сообраќај во градот, 
системот ќе биде вграден во 250 автобуси, од вкупно 400 
со кои располага ЈСП, а во останатите 150 нема да има 
поништувачи, туку само инсталација.

Според надлежните, 
придобивките од овие 
картички наречени 
"смарт тикети" се 
намалување на 
времето на стоење на 
автобусите на 
станицата, како и 
елиминирање на 
можноста да се 
манипулира со парите. 
На почетокот овие 

картички ќе се набавуваат во билетарниците на ЈСП, а со 
тек на времето ќе можат да се купат и во поголемите 
маркети, како и во трафиките на автобуските постојки. 
Цената на електронската картичка нема да биде 
повисока од онаа по која сега се продаваат картичките во 
приватните автобуси. 

Паралелно со оваа новина се работи и на проектот за 
воведување систем за автоматско следење на возилата, 
со кој претпријатието ќе има увид кој автобус, каде и во 
кое време точно се наоѓа и дали возачот го почитува 
возниот ред.  

НЕМА ЗАСТОЈ ВО ОТКУПОТ НА 
ПРИЛЕПСКИОТ ТУТУН

Од  подрачната единица на Министерството за 
земјоделство во Прилеп информираат дека нема застој 
во исплатата на тутунарите. 

НЕУСПЕШНО ОБЕДИНУВАЊЕТО НА 
ПЕЛАГОНИСКИТЕ ФАРМЕРИ

Обидот на пелагониските фармери да се обединат во 
ново здружение, кое ќе биде независно од влијанието на 
млекарниците беше неуспешен. Наместо да најдат излез 
за наталожените проблеми, како што се, ниските откупни 
цени на млекото и нередовната исплата, фармерите се 
скараа меѓу себе кој да членува во управниот одбор на 
здружението.

На собирот на 
сточарите 
требаше да се 
формира ново 
здружение со 
име "Пелагонија 
2009", кое треба 
да им се 
спротивстави на 
притисоците од 
млекарниците и 
да ги брани 
правата на 
фармерите. Но, според иницијаторите на средбата, кавгата 
ја испровоцирале сточари притиснати од млекарниците 
да останат во старите здруженија.

Прилепскиот тутунски комбинат, кој последен почна 
да ги презема количествата тутун од кооперантите, 
досега откупил 1.000 тони од договорените 2.200 тони. 
Годинава се планира од прилепскиот регион да бидат 
собрани околу 10.000 тони тутун. Нема застој во 
исплатата на тутунарите. Родот е квалитетен и во 
земјоделската инспекција оценуваат дека годинава има 
мирен и релативно задоволителен откуп. 



КОЧАНСКИ "РУЕН" ЈА ЧУВСТВУВА 
СВЕТСКАТА КРИЗА

Вработените во фирмата "Ruen international technolo-
gy" веќе ја почувствуваа светската економска криза, па 
така деновиве повеќе од 100 работници се пуштени на 
принуден одмор до 
крајот на март оваа 
година. За тој период тие 
ќе добиваат 70 отсто од 
платата, а по истекот на 
овој рок ќе се види што ќе 
биде со нив и дали ќе 
останат на работа или ќе 
добијат отказ. 

Пред четири години 
"Руен" беше продаден за 
околу два милиона евра на странска фирма, а досега 
спојните елементи и другите делови кои се произведуваа 
во "Руен" исклучително беа наменети за пазарите на 
автомобилската индустрија во Европа и во светот.

НЕМА ВРАЌАЊЕ ПАРИ ЗА 
ПАТРИОТСКИТЕ ФИСКАЛНИ 

Државата нема да им ги плаќа трошоците на трговците 
за патриотските фискални сметки. Доколку некој од нив 
сака да си ги врати парите кои ги потрошил за 
инсталирањето на патриотскиот софтвер тие ќе мора 
правдата да ја бараат со тужба против државата. 

Министерот за финансии Трајко 
Славески објасни дека државата 
мора да ја почитува одлуката на 
Уставниот суд и дека Владата 
нема да ги обесштетува 
трговците, додавајќи дека 
заседавала владината Комисија 
за економски систем, на која 
била усвоена одлуката на 
Уставниот суд, а Министерството 

за финансии и Управата за јавни приходи биле задолжени 
да подготват информација за решавање на проблемот, 
која ќе се разгледува на владина седница. 

"Одлуката мора да се почитува. Тоа е исто како да се 
донесе одлука за промена на личните документи или 
промена, на пример, на некои обрасци. Нормално дека 
граѓаните ќе мора да ги заменат со нови кои се важечки", 
потенцираше Славески. 

ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИТОРИ 
ВО НОВАЦИ

По успешните разговори во 
локалната самоуправа, два 
германски конзорциума со 
инвестиции во Општина 
Новаци. 

"Конзорциумот 'Валенборн' 
од градот Кипхаузен е фирма 
која се занимава со 
проектирање, инженеринг, 
изведување на постројки и капацитети за производство 
на електрична енергија од ветерници и соларни системи. 
По остварената средба со Аксел Гајслер во нашата 
Општина, се договоривме да направиме измени на 
детаљниот урбанистички план за одредување локации на 
која групацијата ќе постави мерни инструменти за 
струењето на ветровите на подрачјето на Општината, а 
потоа ќе бидат поставени 50 ветерници, преку кои ќе се 
произведува електрична енергија", изјави 
градоначалникот на Општина Новаци, Лазар Котевски. 

Во Новаци, во мариовскиот дел меѓу селата Старавина 
и Зович, ќе биде стациониран уште еден германски 
конзорциум, специјализиран за поставување панели за 
користење и употреба на сончевата енергија. 

ВО КОЧАНСКО СЕ РЕАЛИЗИРА 
ВЛАДИНАТА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
Според подрачната 

единица за земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство од 
Кочанско вкупно 2.100 
земјоделци поднеле 
барање за да добијат 
субвенции, а повеќе од 90 
отсто од барањата се 
исполнети, така што 
парите веќе се префрлени 
на нивните трансакциони 

сметки. Поради одредени недостатоци, другите 10 отсто 
од барањата треба да бидат решени во наредниот период. 
На овој начин во Кочанско ќе се реализира Програмата на 
Владата за добивање парична поддршка во 
земјоделството.


