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ОДРЖАН ВТОР МЕЃУНАРОДЕН 
САЕМ ЗА ТУРИЗАМ

Деновиве во Охрид беше отворен вториот Меѓународен 
саем за туризам. Свое обраќање, пред повеќе од 500 
учесници и гости, имаше македонскиот министер за 
економија, Фатмир Бесими, кој истакна дека цел на овој 
саем е Македонија да влезе во картата на светски 
туристички саеми, при што државата и регионот ќе бидат 
презентирани како атрактивна туристичка дестинација во 
светски рамки.

На отворањето 
министерот 
истакна дека 
следниот месец 
ќе биде 
финализирана 
првата нацрт-
стратегија на 
Министерството и 
на Владата, во 
која ќе бидат 
уредени главните 
насоки за развој 
на туризмот во 
Македонија.

Зоран Стрезоски, директор на Агенцијата за поддршка и 
промоција на туризмот, потенцираше дека на овој саем ќе 
бидат претставени претежно домашни излагачи - 
туристички комори, национални паркови, музеи, каде 
странските тур оператори ќе можат да се запознаат со 
комплетната туристичка понуда на Македонија.

ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА 
ГАСОВОДЕН СИСТЕМ ВО Р 

МАКЕДОНИЈА 

Конзорциумот на компаниите "Простор" ДОО-
Куманово, "Гастек БГ" од Република Бугарија, "Петрол" од 
Словенија и  "Енерго систем" од Скопје, е избран за 
најповолен понудувач со идеен проект за изработка на 
физибилити студија за гасоводен систем во Република 
Македонија.

Како носител 
на набавката, 
избраниот 
понудувач ќе 
има обврска во 
рок од два 
месеца по 
склучувањето 
на договорот да 
предложи 
најмалку еден 
правец од 
магистралните 
гасоводи. По 

давањето согласност од страна на Меѓуминистерскиот 
комитет за негова реализација, понудувачот треба да 
изработи тендерска документација, а рокот за 
извршување на услугата е девет месеци по склучувањето 
на договорот.

СТАРТУВА ИСПЛАТАТА 
НА БРУТО ПЛАТИ

Стартуваше исплатата на првите бруто плати, но 
Управата за јавни приходи предупредува дека можеби 
некои работодавачи не ќе можат да изготват и да 
поднесат пресметка на плата или, пак, дека таа може да 
не биде прифатена како точна пресметка, па така 
доколку софтверот на работодавачите не е усогласен со 
тој на Управата за јавни приходи, можно е голем број од  
работниците да останат без јануарска плата. 

Во бруто платата се содржани нето платата, износот кој 
вработените го примаат на нивните сметки, 
персоналниот данок на доход и сите придонеси за 
социјално, пензиско и здравствено осигурување.

ИЗВОЗ НА МЛЕКО ВО БУГАРИЈА?!
Во Берлин, на саемот "Зелена недела", министерот за 

земјоделство Ацо Спасеноски, по средбата со висока 
бугарска делегација од надлежното Министерство, 
истакна дека откако македонските и бугарските компании 
ќе ги договорат количествата и цените на млекото, 
Македонија ќе почне да продава од 30 до 50 тони млеко во 
цистерни на Бугарија.

Во втората половина на февруари, кога ќе финишира 
исплатата на јануарските плати, ќе се знае дали 
концептот бруто плата ќе доживее успех или, пак, ќе 
заглави.

Спасеноски имаше билатерални средби и со своите 
колеги од Србија, Хрватска, Словенија, Унгарија, Чешка и 
Шведска. На нив се разговарало како да се интензивира 
извозот на македонски земјоделски култури во тие земји. 



ЧИСТА ВОДА ЗА ВЕЛЕШКОТО 
ЕЗЕРО

Деновиве беа пуштени во употреба колекторскиот 
систем и пречистителната станица за велешкото езеро 
"Младост". Со овој 
систем езерото ќе 
добие квалитетна 
вода, затоа што 
отпадните води од 
околните населени 
места ќе бидат 
преработувани. Овој 
проект чини околу 
600.000 евра, а е 
финансиран од 
КАРДС програмата на 
ЕУ.

Цевководот за собирање на отпадните води е долг 8,5 
км, а за неговата изведба ЕУ финансираше половина 
милион евра додека, пак, Велес издвои 100.000 евра.

ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА 
ВАЛАНДОВСКИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ

По половина година од невремето кое го зафати 
валандовскиот крај, земјоделците од Валандово треба да 
добијат обесштетување од државата за уништените 

посеви со бостан, 
грозје и други 
овошки. 
Општинската 
комисија 
процени вкупна 
штета од повеќе 
од 120 милиони 
денари, а 
државата ќе 
исплати 40 
милиони денари 
или околу 30 
отсто од вкупната 
штета.

Исплатата 
треба да почне наскоро, а  средствата ќе бидат префрлени 
на трансакционите сметки на валандовските земјоделци.

Штета пријавиле вкупно 1.500 индивидуални 
земјоделци од Валандово, Удово, Јосифово, Пирава.

ГЕРМАНИЈА ПРВ ТРГОВСКИ 
ПАРТНЕР НА МАКЕДОНИЈА

Годинашната трговска размена меѓу Германија и 
Македонија надмина 1,3 милијарди долари, што е за 
околу 300 милиони повеќе од минатата година.

Според македонскиот амбасадор во Германија, Ѓорѓи 
Филипов, зголемената трговска размена е директен 
показател дека со Македонија може да се води бизнис и 
дека нашата држава е вистинска дестинација во која 
може да се инвестира. Тој објасни дека состојбата е 
особено подобрена во земјоделството каде размената е 
значително зголемена.

"Нашите 
стопанственици по 
посетата на 
Германија ги видоа 
условите под кои 
можат да извезуваат. 
Состојбата 
значително се 
подобри, но има уште 
многу простор за работа, особено од аспект на квалитетот 
на пакувањето на производите, на цените и на 
брендовите", истакна амбасадорот Филипов на 
неодамнешниот саем "Зелена недела" во Берлин.

ПАЗАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА ЈА 
ПРОВЕРУВА "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
По поплаките на голем број граѓани чии декемвриски 

сметки се многу големи, пазарната инспекција ја 
проверува "Топлификација". 

Од пазарната инспекција 
истакнуваат дека тие 
единствено можат да видат 
дали "Топлификација" 
работела според лиценцата за 
работа и дали имало 
претставници од  куќни 
совети додека се читале 
мерните станици.

Жалби од граѓаните беа 
поднесени и до народниот правобранител. 

АД "Топлификација" излезе со соопштение и појасни 
дека од август минатата година се применува нов начин 
на наплата на услугата, па наместо паушално  се наплатува 
според метар квадратен потрошена топлинска енергија. 


