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ПРОКРЕДИТ БАНКА СО НОВА 
ФИЛИЈАЛА ВО БИТОЛА

Како резултат на 
зголемената 
побарувачка за 
услугите, Прокредит 
Банка во Битола 
отвори нова 
експозитура, со што ги 
отвори своите врати 
за локалната 
заедница, пружајќи им 
доверба и 
поддржувајќи го 

претприемничкиот дух на локалните микро, мали и 
средни бизнисмени и занаетчии. Лоцирана во новиот дел 
на градот, новата експозитура на Прокредит Банка во 
Битола е основана со цел да ги услужи сите физички лица 
и претпријатија во градот и во регионот, создавајќи 
долгорочна тесна соработка со нив. 

Во експозитурата на Прокредит Банка општата јавност 
може да биде услужена со комплетни банкарски услуги, 
тековни, жиро, штедни и орочени сметки од неколку вида, 
Маестро и Виза Електрон дебитни картички, Мастер, Виза 
Класик и Дајнерс кредитни картички, платен промет и 
менувачко работење, и посебно што секој може да добие 
консултација за поддршка и развој на малото стопанство, 
одбирајќи ја Прокредит Банка како банка со клиентски 
ориентиран пристап, професионална услуга и широка 
насмевка за сите. Вклучувајќи ја новата експозитура во 
Битола, мрежата на Прокредит Банка веќе го достигна 
бројот од 21 експозитура, од кои 8 во главниот град и 12 
во градовите ширум Македонија: Куманово 3, Тетово, 
Гостивар, Струга, Охрид, Битола, Струмица, Штип, Велес и 
Прилеп. 

"ГУДАЛАТ" СТАРТУВАШЕ СО ИЗВОЗ 
НА СОКОВИ ВО ХОЛАНДИЈА

Стапката на извоз на 
фабриката за првата 
половина од годинава е 
зголемена од 6 на 12 отсто. 
Гостиварската фабрика за 
производство на 
природни сокови "Гудалат" 
склучила договор со 
холандски синџир на 
супермаркети, и од пред 

еден месец почнала да ги извезува своите брендови на 
природни сокови во Холандија.

Како што дознаваме, ваквиот успех е директна 
придобивка од учеството на менаџерите на фабриката 
во проектот за развој на човечки ресурси, организиран 
од Европската агенција за реконструкција. 
Консултантите кои во рамките на проектот ХРДФ 
работеле со менаџерите од "Гудалат" рекоа дека заедно 
со нив ги истражувале холандскиот пазар и неговите 
перформанси. Тие размислувале дали таму треба да се 
извезуваат брендовите на "Гудалат", или на холандскиот 
пазар да влезат со бренд на некоја холандска 
компанија. На крај одлучиле дека е најдобро да почнат 
со извоз на сопствените брендови. "Гудалат" ги 
произведува природните сокови "Нита" и "Санголд" по 
швајцарска формула.

ПАРНОТО ПОСКАПУВА 

Како што 
неофицијално 
дознаваме, сметките 
за топлинската 
енергија која ја 
испорачува скопска 
Топлификација ќе 
бидат повисоки за 
повеќе од 30 отсто. 
Инаку, компанијата 
до Регулаторната 
комисија за 
енергетика на 
разгледување 
достави барање за 
корекција на цената 
на парното греење 
за 45 отсто. 
Минатата седмица 

поскапе и парното во Битола за 30 проценти, а цената на топлинската 
енергија која ја испорачува топланата Скопје-Север беше коригирана 
за 48 проценти. 

На подготвителната седница на Регулаторната комисија и овој пат 
се поканети претставници на Сојузот на стопански комори (ССК) и на 
Организацијата на потрошувачи. 


