ПРОКРЕДИТ БАНКА ЌЕ ГИ
ОБУЧУВА МЕНАЏЕРИТЕ
ОД РЕГИОНОТ ВО СКОПЈЕ

ги почнаа обуките. Ги има од сите
Прокредит банки во регионот. За
годинава се предвидени пет групи
учесници кои три пати годишно ќе се
среќаваат во Скопје, а секоја посета
ќе трае две седмици. Програмата е
поделена во четири клучни дела:
Прокредит филозофија, општо
познавање, вештини за менаџмент и
вештини за личен развој. Трошоците
за обуката изнесуваат по околу 5.000
евра по учесник.
Само за обуки на персоналот
Прокредит, на ниво на групација,
минатата година потрошила пет
милиони евра.

ПОНИШТЕН ОГЛАСОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
ПОД ЗАКУП
Групацијата Прокредит го избра
Скопје за регионален центар на
Прокредит академија Источна Европа
за образување менаџери на банката,
која ќе покрива десет земји од
регионот.
"Одлучивме Академијата да ја
основаме во Скопје, со цел да й
излеземе во пресрет на зголемената
потреба од квалификуван
менаџерски кадар во Покредит
банките. Во наредните пет години
очекуваме бројот на вработените во
нашите банки во Источна Европа да
се зголеми од сегашните околу 8.600
на повеќе од 16.000 лица", вели Хелен
Александар, менаџерка на
Прокредит академија и Прокредит
холдинг.
Деновиве таа во Скопје ја
промовираше Академијата, која
засега е сместена во изнајмена
зграда на Водно. Но, за 2-3 години
групацијата има намера да изгради
сопствен објект во близина на
главниот град.
Годинава низ обуките во
Академијата ќе поминат повеќе од
100 учесници од Македонија,
Албанија, Босна и Херцеговина,
Бугарија, Грузија, Косово, Молдавија,
Романија, Србија и Украина, каде што
Прокредит има свои банки. Се
предвидува во иднина годишно
Академијата да ја посетуваат по 400
учесници, вработени во банката од
средниот менаџмент.
Првите учесници на Академијата веќе

Министерот Ацо Спасеновски го
поништи огласот за земјоделско
земјиште под закуп, објавен на 26
јануари годинава.
Причината за поништувањето е тоа
што по неговото објавување беа
утврдени недостатоци од понуденото
земјоделско земјиште. Тие
недостатоци се состојат во тоа што
дел од површините се узурпирани, а
на некои од нив има и долгогодишни
насади, одредени површини биле
предмет на договори за закуп кои
веќе се раскинати, а површините сè
уште не се вратени во владение на
Македонија.
Со цел да се избегнат проблемите
кои би настанале за идните
корисници, избрани како најдобри
понудувачи, по пречистување на
површините и изземање на оние
површини кои имаат некакви
недостатоци, Министерството за
земјоделство, шумарство и
водостопанство во најкраток можен
рок ќе објави повторен оглас за
давање земјоделско земјиште во
долгорочен закуп со точно утврдени
парцели кои се слободни за
воведување во владение.
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МАКЕДОНИЈА ЌЕ ДОБИЕ
20 МИЛИОНА ДОЛАРИ ОД
СВЕТСКА БАНКА ЗА
РЕФОРМИ ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Светска банка ќе й додели на
Република Македонија кредит од 20
милиони долари за преструктуирање
на земјоделството во следните
четири години. Како што
неофицијално дознаваме, во тек се
подготовките на детаљниот проект за
искористување на заемот, кој според
сегашната динамика на работа ќе
биде готов во јуни, а потоа треба да
биде одобрен од Бордот на
директори на Светска банка.
По одобрувањето ќе следува
потпишување на договорот со
Светска банка за кредитот од 20
милиони долари, со што Македонија
ќе се обврзе да го преструктуира
земјоделскиот сектор во следните
четири години. Имплементацијата на
реформите во земјоделството со
кредитот на Светска банка се очекува
да почне во јули.

ГОШЕВ Й ДАДЕ ВИЗА НА
"СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ" ЗА
ПРЕЗЕМАЊЕ НА
ОХРИДСКА БАНКА
Гувернерот на Народна банка на
Република Македонија, Петар Гошев,
й даде согласност на француската
банка "Сосиете Женерал" за
стекнување мнозински пакет акции
на Охридска банка.
"Сосиете Женерал" го доставила
барањето до НБРМ на први март
годинава.
Со ова, како што се огласува
Кабинетот на гувернерот Гошев, се
овозможува и практично да почне
реализацијата на договорената
купопродажба на акциите на
Охридска банка од страна на една од
најголемите банки во Европа.

НБРМ се одлучила на ваков чекор
заради констатирани слабости во
функционирањето на интерните
контролни системи и недоволната
безбедност на објектите. За оваа
одлука на НБРМ, уште во петокот на
10 март биле известени банките во
земјава.
Во дел од досегашниот објект на
трезорот на НБРМ во Битола, од
неодамна е сместен Конзулатот на
Република Бугарија.

"Сосиете Женерал" е трета по
големина банка во еврозоната
според нето приходот на
корпоративното и инвестиционото
банкарство и шеста компанија во
Франција според пазарната
капитализација. Банката има 120.000
вработени и е присутна во 80 земји
ширум светот. Таа е основана во 1864
година, а нејзините основни
активности се корпоративното и
инвестиционото банкарство и
банкарството на мало.
Експертите очекуваат преземањето
на Охридска банка да заврши до
крајот на април годинава.

ЗАТВОРЕН ТРЕЗОРОТ НА
НАРОДНА БАНКА ВО
БИТОЛА

Со одлука на гувернерот Петар
Гошев, деновиве е затворен трезорот
на Народната банка на Република
Македонија во Битола и во Кочани.
Во соопштението од НБРМ е
наведено дека битолскиот трезор
времено престанува да работи, а
вработените ќе добијат
обештетување согласно
колективниот договор на НБРМ.
Одлуката ќе ја спроведе Дирекцијата
за трезорско работење на Република
Македонија, која веќе врши
преземање на парите и имотот во
трезорот.

ОД АПРИЛ 25 ОТСТО СЕ
ЗГОЛЕМУВА СУМАТА ЗА
ЛЕКОВИ ОД
ПОЗИТИВНАТА ЛИСТА
Скопски "Градски аптеки" прават
вештачки недостиг од лекови од

позитивната листа, бидејќи
контролата покажа дека има резерви
во вредност од 40 милиони денари.
Недостигот од лекови е поради
несоодветното планирање и нарачки,
но и поради лошиот модел на
приватизацијата на аптеките", изјави
на прес-конференција министерот за
здравство, Имер Селмани.
Од април за 25 отсто ќе се зголеми
сумата за лекови од позитивната
листа. Селмани јавно праша дали
аптеките нудат соодветни лекови или
тие што им одговараат од
материјални причини.

БИЗНИСМЕНИТЕ ЌЕ
УЧЕСТВУВААТ ВО
КАСТРЕЊЕТО НА
ЗАКОНИТЕ
Владата и деловните асоцијации се
договорија да соработуваат во
спроведувањето на проектот
"Регулаторна гилотина".
Меморандумите за соработка ги
потпишаа вицепремиерот Зоран
Ставрески и претставниците на
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Стопанска комора, Сојуз на стопански
комори, Комора на северозападна
Македонија, Меѓународен совет на
инвеститори, Национален совет за
претприемништво и конкурентност и
Македонска асоцијација за
информатичка технологија.
"Крајно време е храбро и одлучно да
исчекориме од фазата на бирократија
во фаза на бизнискратија", рече
Ставрески.
Цел на проектот е да се намали
преобемната регулатива. Владата се
обврза дека ќе ги ислуша сите добри
предлози од бизнис заедницата и ќе
биде отворена кон нив.

ЗА УВОЗ НА СТРУЈА ЌЕ
ПЛАТИМЕ 200 МИЛИОНА
ЕВРА

До 2015 година Македонија ќе
треба да увезе околу 4.000 милиони
киловат-часови електрична енергија.
Според сегашната просечна увозна
цена, тоа ќе чини околу 200 милиони
евра.
"За обезбедување на овие
количества нашата земја ќе има
сериозни проблеми бидејќи во тој
период, според наши процени, ќе
има недостиг од електрична енергија
во регионот", изјави деновиве
министерката за економија, Вера
Рафајловска, која учествува на
Конференцијата за прашања за
регионалната енергетска безбедност,
што се одржа во Софија.
Министрите за енергетика од
Балканот порачаа дека Европската
унија треба внимателно да ги
разгледа можностите за
надминување на енергетската криза
во регионот. Затоа тие побараа да
продолжи рокот за експлоатација на
третиот и на четвртиот блок на
бугарската нуклеарка "Козлодуј".

