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БИЗНИС
БИЗНИС

ПОСЕБНА ПОНУДА ОД 
ПРОКРЕДИТ БАНКА ЗА 

ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА АУТОЕКСПО
               

ПроКредит Банка, Македонија уште 
од стартот на операциите е активна во 
финансирањето на комерцијални 
возила. Всушност, во моментов 
ПроКредит Банка има соработка со 
поголем дел од дилерите за 
автомобили во Македонија. Банката 
има потпишано 18 договори за 
соработка, за финансирање на возила 
со преференцијални услови. Договорот 
за соработка подразбира понуда на 
флексибилни и поволни услови за 
купување комерцијални возила: Без 
учество; Самото возило со каско 
осигурување служи како обезбедување 
и дополнителен залог во вредност од 
30 отсто од цената на возилото 
(подвижен имот е прифатлив) или 
постои опција со минимум 20 отсто 
учество со обезбедување на самото 
возило и без задолжително каско 
осигурување; Каматната стапка се 
движи од 9% до 13% на годишно ниво и 
2% еднократна провизија при исплата 
на кредитот; Рок на отплата до 
максимум 60 месеци; Исплата за 
максимум 5 дена. За изминатиот 
период Банката има исплатено повеќе 
од 600 кредити за автомобили во износ 
од повеќе од 6 милиони евра. 
ПроКредит Банка е, исто така, активна 
на полето на кредитирање на агро 
секторот, така што има исплатено 
повеќе од 40 кредити за 
агромеханизација во износ од 200.000 
евра во соработка со партнерите: 
АгроВојводина, Синпекс, ЕвроСтил, 
ЕвроПолог и ИнтерКар.

ПроКредит Банка како стратешки 
партнер на Скопски саем на саемските 
манифестации: МЕБЕЛ, ИНФОКОМ, 
ТЕХНОМА, АГРОФУД, го поддржува и 
Саемот за автомобили АУТОЕКСПО и 
истовремено е присутна и достапна за 
сите бизнис клиенти кои се 
заинтересирани за користење на 
кредит за возила. 

"БРИЛИЈАНТ" ЌЕ ПРОИЗВЕДУВА 
БИОДИЗЕЛ ГОРИВО

До крајот на годинава штипската 
фирма "Брилијант" ќе почне да 
произведува биодизел гориво. 
Севкупното производство ќе го откупи 
"Лукоил", а ќе се продава на 
бензинските пумпи на оваа компанија 
во земјава и во странство.

Претседателот на Стопанска комора 
на Македонија, Бранко Азески, соопшти 
дека наскоро ќе биде промовиран 
проектот на "Брилијант". Според него, 
реализацијата на оваа инвестиција ќе 
оди многу брзо, бидејќи веќе е 
набавена опремата за производство на 
биодизел гориво од арско ѓубре.

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КОМПАНИИ 
ЗА ПРИЛЕПСКИОТ ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ

Четири странски компании се 
заинтересирани за инвестирање во 
Тутунскиот комбинат во Прилеп. 
Новиот директор на монополот, 
Димитар Богдан, не очекува брза и 
лесна продажба.

"За ТКП покажаа интерес турската 
фирма 'Сабедин туркер', шпанската 
'Алтадис', Холандскиот инвестициски 
фонд и уште една реномирана 
европска компанија, чие име не можам 
да го соопштам од оправдани причини. 
До крајот на месецов 'Туркер' и 
Холандскиот инвестициски фонд ќе ги 
достават првичните понуди, а 
останатите сè уште ги скенираат 
состојбите во Комбинатот", изјави 
Богдан.

"РОМТРЕЈД" ДОБИ КОНЦЕСИЈА 
ЗА "САСА"

Раководството на руската фирма 
"Ромтрејд" доби концесија за 
експлоатација на руда од рудникот 
"Саса" во Македонска Каменица. 
Договорот за концесија на 
сопственикот на "Ромтрејд", Павел 
Малиновски, му го врачи министерот за 
економија Фатмир Бесими.

Малиновски и Бесими најавија дека 
"Саса" ќе проработи во мај годинава, до 
кога се очекува да се инсталира новата 
опрема. Русите го известија министерот 
Бесими дека досега во рудникот 
вложиле десет милиони евра. 

"Рестартирањето на рудникот е од 
исклучително значење за економскиот 
развој на Општината, бидејќи обезбеди 
500 нови вработувања", изјави Бесими.

Концесискиот договор за "Ромтрејд", 
кој ја купи "Саса" за 3,02 милиони евра, 
важи до 2030 година. Според 
договорот, фирмата на државата ќе й  
плаќа 3 отсто од профитот и 480.000 
денари за користење на земјиштето.

"ГРАДСКИ АПТЕКИ" ЌЕ СЕ 
ПРОДАВААТ НА БЕРЗА

Според изјавата на министерот за 
здравство, Владо Димов, скопските 
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"Градски аптеки" ќе 
се продаваат во 
целост и на Берза, 
односно според 
моделот по кој се 
продадоа аптеките и 
во другите градови 
во земјава.

Тој нагласи дека 
аптеките кои се во 
состав на 
здравствените 
домови ќе останат 

државни и ќе одат под концесија. Ќе се продаваат 22 аптеки, 
а 16 ќе се издаваат под закуп.

"Објектите кои се неспорни и за кои има тапија дека се 
сопственост на 'Градски аптеки' ќе се продаваат како објекти. 
Оние кои немаат регулирана сопственост на објектот ќе одат 
под концесија", додаде Димов.

Постапката за продавање на аптеките на Берза ќе почне 
откако Владата наскоро ќе усвои документ за тоа. 

ДРЖАВНА ГАРАНЦИЈА ЗА АД "МЕПСО"

Собраниската комисија за финансирање и буџет даде 
дозвола за државна гаранција за задолжување на АД 
"МЕПСО" (Пренос на електрична енергија) во Меѓународната 
банка за обнова и развој.

Претставникот од Министерството за финансии, Горан 
Анчевски, посочи дека заемот од МБОР изнесува 20,7 
милиони евра, а во проектот МЕПСО ќе учествува со 7,81 
милиони евра. Условите за кредитот се 17 години рок на 
отплата, 5 години бескаматен период и камата од либор плус 
0,75. Заемот ќе го отплатува МЕПСО, почнувајќи од 11 април 
2011 година. Парите од заемот се наменети за проширување 
на трафостаницата "Скопје 5", обнова и за изградба на 
далекуводи, надградба на постојниот систем за управување 
со електроенергетскиот систем, намалување на испадите од 
мрежата и на загубите, зголемување на сигурноста и 
интерконекција со соседните системи.

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ГИ БАРААТ ПАРИТЕ ОД 
"ЖИТО БИТОЛА"

Земјоделците од пелагонискиот регион не добија ниту 
денар од парите кои ги побаруваат од Мелничко-пекарскиот 
комбинат "Жито Битола" за откупената пченица од 
последната реколта, иако пред неколку дена директорот 
Петар Илиевски им вети дека исплатата ќе почне. 
Револтирани и гневни, околу 250 земјоделци дојдоа по 
своите пари, насилно влегоа во управната зграда и ги 
зазедоа канцелариите на службениците и на директорот 
Илиевски, од кого побараа итно решавање на проблемот. 

Претставници на земјоделците, предводени од 
претседателот на Здружението на земјоделците "Клас" од 
Прилеп, Петре Стојкоски, одржаа повеќечасовна средба со 
директорот на "Жито  Битола", Петар Илиевски, на која, по 
нервозни натегнувања, беше постигнат договор на 
земјоделците да им бидат издадени банкарски чекови за 
севкупниот износ кој го побаруваат до 20 овој месец, а да 
можат да ги наплатат од 20 до 24 март.


