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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ  РЕВИЗОР  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ  
И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје  

Ние извршивме ревизија на приложените Консолидирани финансиски извештаи на ЗАВОД 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ  ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД 
- Скопје (Натаму: Друштвото), коишто го вклучуваат Консолидираниот извештај за 
финансиската состојба заклучно со 31 Декември 2021 година, како и соодветниот 
Консолидиран извештај за сеопфатна добивка, Консолидираниот извештај за промени во 
главнината и Консолидираниот извештај за паричните текови за годината којашто завршува 
тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.  

Одговорност на раководството за  
Консолидираните финансиски извештаи 

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие 
Консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди 
прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за 
подготвувањето и објективното презентирање на Консолидираните финансиски извештаи 
коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на 
измама или грешка.  

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие Консолидирани финансиски извештаи врз 
основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со 
ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди 
бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да 
добиеме разумно уверување за тоа дали Консолидираните финансиските извештаи се 
ослободени од материјално погрешно прикажување. 

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за 
износите и обелоденувањата во Консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки 
зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од матери-
јално погрешно прикажување на Консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е 
резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја 
разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање 
на Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски 
постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за 
ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка 
на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на 
севкупното презентирање на Консолидираните финансиски извештаи. 

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни 
за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва. 

ул. Орце Николов бр. 190, 1000 Скопје        тел. 02/3088-900        е-маил: info@rafajlovski.com.mk 
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Osnova za mislewe so rezerva 

Vrz osnova na izvr{enata revizija go istaknuvame slednovo:  

• Kako {to e prika`ano vo Bele{kata 4 kon finansiskite izve{tai, 
Dru{tvoto ZIM AD Skopje ima vo evidencija grade`ni objekti so neto 
smetkovodstvena vrednost od 7.213 iljadi denari. Laboratorijata vo Ohrid so 
neto smetkovodstvena vrednost od 822 iljadi denari spored imoten list broj 
101873 KO Ohrid e vo sopstvenost na Dru{tvoto.  Ostanatite grade`ni 
objekti koi se navedeni vo bele{kata 10 so neto smetkovodstvena vrednost od 
6.391 iljadi denari se dadeni na koristewe, a se vo sopstvenost na Republika 
Severna Makedonija - Univerzitet Sv. Kiril i Metodij Skopje, so {to 
nivnoto evidentirawe kako netekovni sredstva ne e vo soglasnost so MSS 16 
- Nedvi`nosti, postrojki i oprema. Dru{tvoto treba da napravi otpis na 
nedvi`nostite kako i na kapitalot na Dru{tvoto za 6.391 iljadi denari, 
bidej}i idni dogovorni anga`mani povrzani so definirawe na sopstvenosta 
na nedvi`nostite ne se utvrdeni so datumot na ovie finansiski izve{tai. 

• Kako {to e prika`ano vo Bele{ka 5 kon finansiskite izve{tai so sostojba 
na 31 Dekemvri 2021 godina, saldoto na pobaruvawata od kupuva~ite vo 
zemjata iznesuva 41.986 iljadi denari. Vrz osnova na sprovedenite revizorski 
proceduri i alternativni postapki, utvrdivme deka del od ovie pobaruvawa  
vo iznos od 33.126 iljadi denari se zastareni i postoi zna~aen rizik za nivna 
naplata, a Dru{tvoto ZIM AD Skopje nema izvr{eno soodvetno vrednosno 
usoglasuvawe na ovie pobaruvawa. Sledstveno Dru{tvoto ZIM AD SKopje gi 
ima potceneto tro{ocite i preceneto dobivkata soodvetno. 

Mislewe so rezerva 

Spored na{e mislewe, osven za mo`nite efekti od pra{aweto na koe se uka`uva vo  
pasusot Osnova za mislewe so rezerva, Konsolidiranite finansiski izve{tai 
objektivno ja prezentiraat, vo site materijalni aspekti finansiskata sostojba na 
Dru{tvoto na 31 Dekemvri 2021, kako i negovata finansiska uspe{nost i negovite 
pari~ni tekovi za godinata koja{to zavr{uva toga{, vo soglasnost 
smetkovodstvenite standardi prifateni vo Republika Severna Makedonija. 

ул. Орце Николов бр. 190, 1000 Скопје        тел. 02/3088-900        е-маил: info@rafajlovski.com.mk 



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА  
МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје 
(продолжение) 

Извештај за други правни и регулативни барања 

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на Кон- 
солидиран годишен извештај за работењето на Друштвото за 2021 година во согласност со 
член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за 
конзистентноста на Консолидираниот годишниот извештај, со историските финансиски по-
датоци објавени во Консолидираната годишна сметка и ревидираните Консолидирани фи-
нансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината којашто завршува 31 Декем-
ври 2021 година, во согласност со МРС 720 кој е прифатен и објавен во Република Северна 
Македонија, како и во согласност со барањата на член 34 став 1 точка (д) од Законот за ре-
визија. 

Според нашето мислење историските финансиски податоци изнесени во Кон- 
солидираниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината 
којашто завршува на 31 Декември 2021 година, се конзистентни, во сите материјални аспе-
кти, со податоците објавени во Консолидираната годишната сметка и ревидираните 
Консолидирани финансиски извештаи. 

Скопје, 08 јуни 2022 година 

Овластен ревизор  Директор 

Јасмина Рафајловски  Јасмина Рафајловска 

ул. Орце Николов бр. 190, 1000 Скопје        тел. 02/3088-900        е-маил: info@rafajlovski.com.mk 









ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ АД - СКОПЈЕ 

9 

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА  
за годината завршена на 31 Декември 2021 

(во 000 Денари) 

2021 Akcionerski 
kapital 

Zakonski i 
drugi rezervi 

Akumulirana 
dobivka/zaguba Vkupno 

Состојба на 
1 Јануари 2021 42.841 21.520 3.695 68.056 

Пренос на добивка во законски резерви - 9 (9) - 

Вкупна сеопфатна добивка за 2021                           
година - - (5.188) (5.188) 

Состојба на 
31 Декември 2021 42.841 21.529 (1.502) 62.868 

Белешките кон Консолидираните Финансиски извештаи се интегрален дел од овие 
Финансиски извештаи 
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 
за годината завршена на 31 Декември 2021 

(во 000 Денари) 

 31 Декември 2021  

Паричен тек од оперативни 
активности   

 

Готовина добиена од купувачи и од 
други оперативни активности 75.895  

 

Готовина платена на добавувачи и 
други оперативни активности (74.701)  

 

Нето готовина од  
оперативни активности  1.194 

 

Паричен тек од инвестициони 
активности   

 

Продажба/набавка  на основни 
средства (2.757)  

 

Нето готовина од 
инвестициони активности  (2.757) 

 

Паричен тек од финансиски 
активности   

 

Примени кредити 17.483   

Исплатени кредити (16.612)   

Нето готовина од 
 финансиски активности   871 

 

Нето зголемување (намалување)  
на пари и парични еквиваленти  (692)  

 

Пари и парични еквиваленти на 
почетокот на пресметковниот 
период  4.303  

 

Пари и парични еквиваленти на 
крајот на пресметковниот период  3.611  

 

Белешките кон Консолидираните Финансиски извештаи се интегрален дел од овие 
Финансиски извештаи
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1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДРУШТВОТО 

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
СКОПЈЕ АД - Скопје (натаму: Друштвото) е заведено во трговскиот регистар при Централ-
ниот регистар на Република Северна Македонија со единствен матичен број на субјектот 
ЕМБС 4067258. 

Друштвото е основано на 26.01.1956 година со упис во трговскиот регистар. 

Седиштето на Друштвото е на улица Живко Чинго бр.16 Скопје. 

Приоритетна дејност на Друштвото е 72.19 - Други истражувања и екпериментален развој во 
природните, техничките и технолошките науки. 

Структурата на капиталот на Друштвото по родови на акции на 31 Декември 2021 година е: 
100,00% обични акции во сопственост на физички и правни лица. 

Друштвото во својот состав има регистрирано четири подружници: 

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
СКОПЈЕ АД - Скопје - Подружница Тетово 

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Битола 

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Штип  

ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ 
СКОПЈЕ АД - Скопје-Подружница Охрид 

Просечниот број на вработени во Друштвото на 31.12.2021 година изнесува 31 вработени 
(2020: 30 вработени). 
 
На 19.06.2020 година Друштвото има основано Приватен научен ИНСТИТУТ ЗА 
ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ Скопје, чија основна 
дејност е 72.19 Други истражувања и експериментален развој во природните, техничките и 
технолошките науки. 

Во овие Консолидирани финансиски извештаи се вклучени податоците на двата субјекти и 
тоа: 

• ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ 
ТЕХНОЛОГИИ СКОПЈЕ АД - Скопје (натаму: ЗИМ АД Скопје) со единствен 
матичен број 4067258. Основната дејност на Заводот е 72.19 - Други истражувања и 
експериментален развој во природните, техничките и технолошките науки. 

• Приватен научен ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И КЛИМАТСКИ 
ПРОМЕНИ Скопје (натаму: ИЗИКП Скопје) со единствен матичен број 7440340. 
Основна дејност на институтот е 72.19 - Други истражувања и експериментален развој 
во природните, техничките и технолошките науки. 
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Друштвото работи во отежнати економски услови предизвикани од пандемијата на Корона-
вирусот COVID-19. Вирусот е потврден од Светската здравствена организација на почето-
кот на 2020 година и е прогласен како глобална пандемија која предизвикува нарушување 
на нормалното функционирање на глобалната економија, како и економијата во Република 
Северна Македонија. Друштвото континуирано ги следи и почитува мерките и препораките 
на Владата на Република Северна Македонија за заштита и превенција на COVID-19 и пре-
зема низа организациони и технички мерки како што се: посебен протокол за работа со кли-
енти, обезбедување на физичка дистанца помеѓу вработените и обезбедување заштитна оп-
рема и дезинфекциони средства и други слични мерки. 

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ  
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  

2.1 Основа за подготовка 

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговските друштва 
("Службен весник на РМ" бр. 28/2004 ... 120/1818 и Службен весник на РСМ број 215/21) и 
Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/09...107/11). Спо-
ред овој Правилник се пропишува водење на сметководството во согласност со Меѓународ-
ните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги Толкувањата на Постој-
ниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународно-
то финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандар-
ди (КТМФИ) издадени на 1 Јануари 2009 година.  

Консолидираните финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вред-
ност, како основа за мерење, освен за финансиските средства расположливи за продажба и 
финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку по-
стојат, кои се мерат по објективната вредност. Во Консолидираните финансиски извештаи 
извршени се рекласификации на одредени позиции согласно барањата на МСС 1 - Презен-
тирање на финансиските извештаи.  

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените 
политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и даночната ре-
гулатива во Република Северна Македонија.  

Веројатноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи во иднина. 

Овие Консолдирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годината што 
завршуваат на 31 Декември  2021.  Денарот претставува функционална и известувачка валу-
та во Република Северна Македонија. Износите содржани во Консолдираните финансиски 
извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон Консолдираните фи-
нансиски извештаи се прикажани во македонски  денари (00 МКД), освен ако не е поинаку 
наведено. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прила-
годена согласно промените во презентацијата во тековната година.  
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2.2 Подготовка во услови на инфлација 

Поради влијанието на инфлацијата во Консолидираните финансиски извештаи, раководството 
е со убедување дека Консолидираните финансиски извештаи на Друштвото би требало да го 
рефлектираат ефектот од инфлацијата, а со тоа и ефектот од промените во куповната моќ што 
е во согласност со законските прописи на Република Северна Македонија. 

2.3 Странски валути 

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс 
на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се 
искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот 
период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во 
Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка. 

2.4 Девизни курсеви  

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките во 
Консолидираните финансиски извештаи се следниве: 

Валута 31 Декември 2021 

1 ЕУР 61,6270 Денари 

1 УСД 54,3736 Денари 

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ 

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа 
применети при подготовка на Консолидираните финансиски извештаи  на Друштвото за 
годината што завршува на 31 Декември 2021. Сметководствените политики се конзистентни 
со оние кои се применети во претходните години, освен ако не е поинаку наведено.  

3.1 Нематеријални средства 

Нематеријалните средства се признаваат според набавната вредност во Консолидираниот 
извештај за финансиската состојба, само до колку е веројатно дека идните економски 
користи ќе бидат прилив кон Друштвото и трошоците на средството можат веродостојно да 
се мерат. 

Депрецијацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на време-траењето на 
употребата. 

3.2 Недвижности, постројки и опрема 

3.2.1. Почетно Вреднување 

Недвижностите, постројките и опремата почетно се вреднуваат по набавна вредност. 
Набавната вредност ја опфаќа фактурната вредност на набавените средства, зголемена за 
сите трошоци настанати до нивнот ставање во употреба, намалена за одобрените попусти. 
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3.2.2. По почетно вреднување 

По почетното вреднување недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна 
вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби заради 
обезвреднување. 

3.2.3. Последователни издатоци 

Издатоците направени за замена на дел од опремата се евидентираат одделно и се 
капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат 
приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како расход во 
Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка, во моментот на настанување. 

3.2.3. Депрецијација 

Депрецијацијата се пресметува по праволиниска метода со примена на стапките на 
депрецијација определени во зависност од проценетиот корисен век на средствата. 
Депрецијација не се пресметува на земјиште и инвестиции во тек. Проценетиот корисен век 
на недвижностите и опремата и стапките на амортизација се следни: 

 Корисен век Стапки 
Градежните објекти 40 години 2,5% 
Опрема и мебел од 5 до 10 години 10% - 20% 
Канцелариска опрема 4 години 25% 
Моторни возила 4 години 25% 

Трошоците за одржување и поправки се евидентираат како трошоци од редовно работење. 

3.3 Залихи  

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. 
Набавната вредност на залихите се состои од набавна цена и увозна царина, неповратни 
даноци, трошоци за превоз и други трошоци кои настанале во врска со набавката, намалени 
за одобрените рабати и попусти. 
Нето реализационата вредност претставува проценета продажна вредност во редовниот тек 
на работење намалена за трошоците за продажба. 
Вредносните усогласувања (исправките) кои се евидентираат на товар на останати расходи 
се прават во случаи кога ќе се оцени дека е потребно сметководствената вредност на 
залихите да се сведе на нивната нето реализациона вредност. 

3.4 Побарувања од купувачи и останати побарувања 

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се прикажуваат по нивната 
надоместлива вредност намалена за загубите поради обезвреднување кои се вклучени во 
останати расходи. Надоместливиот износ се проценува земајќи ги во предвид 
потенцијалните доцнења со наплатата. 

3.5 Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти вклучуваат пари на сметки во банки, во благајна, и 
високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари.  
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3.6 Користи за вработените 

Друштвото во нормалниот тек на работењето, во име на вработените, врши уплати на 
придонеси за пензиско, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на 
доход, кои се пресметуваат на бруто плата во согласност со законската регулатива. 
Друштвото овие средства ги уплаќа во државните фондови - здравствен и пензиски, според 
законските стапки кои се во сила во текот на годината.  

Трошокот за овие плаќања се признава во Консолидираниот извештај за сеопфатна добивка 
во истиот период кога и трошокот за соодветната плата. Не постојат други пензиски шеми 
или пост-пензиски планови за бенефиции па соодветно на тоа не постојат и дополнителни 
обврски кои се однесуваат на пензии. 

Друштвото има обврска за исплата на отпремнина при пензионирање на вработените, во 
висина на двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна 
Македонија. 

3.7 Акционерски капитал 

3.7.1. Основна главнина 

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и 
уплатените акции. 

3.7.2. Дивиденди 

Дивидендите се признаваат како обврски во пресметковниот период кога се објавени. 

3.8 Обврски спрема добавувачи и останати обврски 

Обврските спрема добавувачи и останатите обврски се евидентираат според набавна 
вредност. 

3.9 Обврски за даноци 

Данокот на добивка од 1 Јануари 2014 година се пресметува по стапка од 10% на основица 
која се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за не-
признатите расходи и намалена за износите на кои во претходните даночни периоди е пла-
тен данок и други даночни ослободувања согласно Законот за данокот на.  

3.9 Приходи од извршени услуги  

Приходите од извршените услуги се признаваат во Консолидираниот извештај за сеопфатна 
добивка, до степен на завршеност на услугите на крајот на периодот на известување. Степен 
на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.  
 
Приходите од извршени услуги ја опфаќаат нивната фактурирана вредност. 
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3.10 Приходи и расходи од финансирање 

Приходите и расходите од финансирање ги вклучуваат приходите и расходите од камати, 
курсни разлики и дивиденди. 

Приходите од камата се признаваат во Консолидираниот извештајот за сеопфатна добивка 
кога доспеваат за наплата.  

Приходот од дивиденда се евидентира кога е објавена дивидендата. 

Каматите и другите трошоци се признаваат како расход во периодот во кој настануваат. 

4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

Нематеријалните средства, недвижностите, постројките и опремата се состојат од следното 
(во 000 денари): 

2021 Градежни 
објекти 

Опрема и 
други 

средства 

Нематеријални 
средства во 
подготовка 

ВКУПНО 

 Набавна вредност      

Салдо на 1 Јануари 2021 15.808 36.132 3.065 55.005 

Нови набавки во годината - 1.230 1.527 2.757 

Намалувања  - - - - 

Салдо на 31 Декември 2021 15.808 37.362 4.592 57.762 

Исправка на вредноста     

Салдо на 1 Јануари 2021 8.183 32.408 - 40.591 

Депрецијација за 2021 412 172 - 584 

Намалување - - - - 

Салдо на 31 Декември 2021 8.595 32.580 - 41.175 

Нето сметководствена вредност на 
31 Декември 2021 7.213 4.782 4.592 16.587 

Нето сметководствена вредност на 
1 Јануари 2021 7.625 3.574 3.065 14.264 

Градежните објекти се на друштвото ЗИМ АД и се однесуваат на:  

1. Лабораторија во Охрид од 84м2 според имотен лист бр.101873 КО Охрид во сопственост 
на друштвото.  

2. Градежни објекти кои се дадени на трајно користење од страна на Република Северна 
Македонија - Универзитет “Свети Кирил и Методиј” Скопје и тоа: 

 Зграда 1 во подрум 797 м2 

 Зграда 1 во приземје 50 м2 

 Зграда 3 (лимена барака) 466 м2 

 Зграда 4 (гаражи) цела 36 м2 

 Зграда 5 (гаражи) цела 121 м2 

 Контејнер (монтажен) 12 м2 



ЗАВОД ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И РАЗВОЈ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ АД - СКОПЈЕ 

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 
31 ДЕКЕМВРИ 2021 (продолжува) 

17 

5. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 

Побарувањата од купувачите се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Декември 2021  
Побарувања од купувачи во земјата 41.986  

Вкупно побарувања од купувачи 41.986  

6. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА  

Другите краткорочни побарувања се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Декември 2021  
Pobaruvawa za dadena pozajmica 304  
Depoziti vo [parkase banka Skopje 15.561  
Depoziti vo Stopanska banka Bitola 716  
Depoziti vo Halkbank 6  
Pobaruvawa za dadeni avansi 1.918  
Ostanati kratkoro~ni pobaruvawa 348  

Вкупно други 
краткорочни побарувања 18.853 

 

Побарувањата за дадени депозити во Шпаркасе Банка, Стопанска Банка АД Битола и 
Халкбанка се однесуваат на матичното друштво ЗИМ АД Скопје. 

7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

Паричните средства се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Декември 2021  
Парични средства на денарски сметки 3.211  
Парични средства на денарски благајни -  
Парични средства на девизни сметки 400  

Вкупно парични средства 3.611  
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8. SOSTOJBA NA GLAVNINATA I REZERVITE 

8.1 Akcii po rodovi i sopstvenost 

Akciite po rodovi i sopstvenost se slednive: 

Rodovi na akcii Vo sopstvenost na Sostojba 

2021 01.01.21      % zgolem. namal. 31.12.21     % 

Obi~ni akcii 

Fizi~ki lica 24.671 70,49% - - 24.671 70,49% 

Pravni lica 10.329 29,51% - - 10.329 29,51% 

Otkupeni 
sopstveni akcii 

- - - - - - 

 Vkupno 35.000 100% - - 35.000 100% 

Dru{tvoto vo Trgovskiot registar na Republika Severna Makedonija ima zapi{ano 
akcionerski kapital od 700.000 Evra.  

Osnovnata glavnina vo smetkovodstvenata evidencija e usoglasena so osnovnata 
glavnina zapi{ana vo Trgovskiot registar. 

Nominalnata vrednost na edna akcija iznesuva 20 Evra. 

Imatelite na obi~ni akcii imaat pravo na del od ostvarenata dobivka (dividenda) i 
dobivaat pravo na eden glas na Sobranieto na akcioneri za ekvivalent od 1 akcija. 

8.2 Zadol`itelna op{ta rezerva  

Dru{tvoto izdvojuva zadol`itelna op{ta rezerva koja se formira po pat na 
zafa}awe od dobivkata. Ovaa rezerva se presmetuva i izdvojuva kako procent 
utvrden so Zakonot za trgovskite dru{tva i Statutot na Dru{tvoto i ne mo`e da 
bide pomal od 5% od dobivkata, se dodeka rezervite na Dru{tvoto ne dostignat 
iznos koj e ednakov na edna desettina od osnovnata glavnina. Dodeka ne se postigne 
propi{aniot minimum, zadol`itelnata op{ta rezerva mo`e da se koristi samo za 
nadomestuvawe na zagubata. 

Koga }e se dostigne propi{aniot minimum, zadol`itelnata op{ta rezerva mo`e da 
se koristi i za isplata na dividendi, vrz osnova na odluka na nadle`niot organ na 
Dru{tvoto, no samo ako visinata na dividendite za delovnata godina ne go dostigne 
minimumot za isplata, propi{an so Zakonot za trgovskite dru{tva ili Statutot na 
Dru{tvoto. 

Usoglasuvaweto i dvi`eweto vo главнината i rezervite e daden vo Izve{tajot za 
promenite vo glavninata za godinata zavr{ena na 31 Dekemvri 2021 na strana 7. 
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9. ZARABOTKA/ZAGUBA PO AKCIJA 

Zarabotkata/zagubata po akcija e slednava (vo 000 denari): 

Dobivka/zaguba raspolo`iva za imatelite na obi~ni akcii i dividenda na 
prioritetni akcii (vo 000 denari): 

 31 Dekemvri 2021  

Dobivka/zaguba za godinata (5.188)  

Dividenda na prioritetni akcii -  

Prose~en broj na obi~ni akcii  

(vo broj na akcii vo 000): 

 31 Dekemvri 2021  

Izdadeni obi~ni akcii na 1 Januari 35  

Efekt od otkupeni sopstveni akcii -  

Prose~en broj na obi~ni akcii na 31 
Dekemvri 35  

Zarabotka/zaguba po akcija = 
(dobivka/zaguba -dividenda na 
prioritetni akcii)/ prose~en broj na 
obi~ni akcii) (148,2)  

10.  DOLGORO^NI OBVRSKI  

Dolgoro~ni obvrski se sostojat od slednovo (vo 000 denari): 

 31 Dekemvri 2021  

Dolgoro~ni krediti od [parkase Banka 1.000  

Dolgoro~ni krediti od Stopanska Banka 
Bitola 3.623 

 

Vkupno dolgoro~ni obvrski 4.623  

Dolgoro~nite krediti sprema Stopanska Banka AD Bitola se odnesuvaat na 
dru{tvoto ZIM AD Skopje i se vrz osnova na: 

• Dogovor za koristewe na kratkoro~en denarski kredit so ednokratko 
dospevawe br.08-24127/2 vo iznos od 1.300.000. Kreditot e odobren so 
prilagodliva kamatna stapka od 1,5 procenten poen. Kon ovoj dogovor e 
sklu~en Aneks 1 br.08-10682/2 i Aneks 2 br.08-21529/2. Rokot na vra}awe na 
kreditot e do 15.01.2020 godina. So Aneks 3 br.08-52/2 od 11.01.2021 godina se 
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menuva rokot na vra}awe na kreditot kako i kamatnata stapka. Rok na 
vra}awe na kreditot e 01.01.2024 godina so kamatna stapka kako zbir od 
referentnata kamatna stapka za presmetuvawe na zateznata kamata objavena 
od NBRSM zgolemena za 5,5% procenti godi{no.  

• Dogovor za kratkoro~no koristewe na pari~ni sredstva br.08-3315/2 vo iznos 
od 3.000.000 denari. Kreditot e odobren so promenliva kamatna stapka 
presmetana kako zbir od referenta kamatna stapka za presmetuvawe na 
kaznena kamata, koja vo momentot na odobruvawe na sredstvata iznesuva 2,25 
na godi{no nivo, zgolemena za 6,75% procentni poeni odnosno vo momentot 
na odobruvawe na kreditot kamatna stapka od 9%. Rokot na vra}awe na 
kredtitot e 21.02.2021 godina. So Aneks 1 br. 02-2634/1/I-14 sklu~en na den 
12.02.2021 i Aneks 2 br. i Aneks br. . 02-2814/1/II-21 sklu~en na den 18.02.2021 
godina se prodol`uva rokot na vra}awe na kreditot do 17.02.2023 godina.  
Kako obezbeduvawe na kreditot }e slu`i: Menica vo forma na notarski akt, 
izdaedna i akceptirana od dru{tvoto i avalirana od sopstvenikot na 
dru{tvoto.  

Dolgoro~nite krediti sprema [parkase banka AD Skopje se odnesuvaat na 
dru{tvoto ZIM AD Skopje i se vrz osnova na: 

• Dogovor za kratkoro~en revolving krediten limit br.59993/1 vo iznos od 
1.000.000 denari. Kreditot e odobren so kamatna stapka od 4,25% na godi{no 
nivo. Rok na vra}awe na kreditot e 05.01.2021 godina. So Aneks 1 br.45076/1 
se prodol`uva rokot na vra}awe na kreditot do 05.01.2022 godina. So Aneks 2 
sklu~en na den 21.12.2021 se prodol`uva rokot na vra}awe na kreditot do 
05.01.2023 godina. 

11. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ 

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Декември 2021  

Обврски спрема добавувачи во земјата 1.526  

Вкупно краткорочни обврски  
спрема добавувачи 1.526 

 

12. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ 

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Dekemvri 2021  

Obvrski za danoci 986  

Kratkoro~ni krediti [parkase Banka AD 
Skopje 4.995  

Drugi obvrski 2.334  

Vkupno drugi kratkoro~ni obvrski 8.315  
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Kratkoro~ni krediti sprema [parkase banka AD Skopje se odnesuvaat na 
dru{tvoto ZIM AD i se vrz osnova na: 

• Dogovor za kratkoro~en revolving krediten limit br.54966/1 vo iznos od 
1.000.000 denari. Kreditot e odobren so kamatna stapka od 4,15% na godi{no 
nivo. Rok na vra}awe na kreditot e 05.12.2020 godina. So Aneks 1 br.45075/1 i 
Aneks br.2 od 03.12.2021 godina se prodol`uva rokot na vra}awe na kreditot 
do 05.12.2021 godina odnosno do 05.12.2022 godina. 

• Dogovor za kratkoro~en revolving krediten limit br.40466/1 vo iznos od 
1.000.000 denari. Kreditot e odobren so kamatna stapka od 4,50% na godi{no 
nivo. Rok na vra}awe na kreditot e 05.09.2020 godina. So Aneks 1 br.34311/1 i 
Aneks 2 br. 43319/1 od 20.09.2021 godina se prodol`uva rokot na vra}awe na 
kreditot do 05.09.2021 godina odnosno do 05.09.2022 godina. 

• Dogovor za kratkoro~en revolving krediten limit br.49045/1 vo iznos od 
1.000.000 denari. Kreditot e odobren so kamatna stapka od 4,50% na godi{no 
nivo. Rok na vra}awe na kreditot e 05.10.2020 godina. So Aneks 1 br.34313/1 i 
Aneks 2 br.43353/1 od 20.09.2021 godina se prodol`uva rokot na vra}awe na 
kreditot do 05.10.2021 godina odnosno do 05.09.2022 godina.  

• Dogovor za kratkoro~en kredit br.70397/3 vo iznos od 2.000.000 denari. 
Kreditot e odobren so kamatna stapka od 2% godi{no. Rok na vra}awe na 
kreditot e 20.12.2022 godina. 

13. ПРИХОДИ ОД ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ 

Приходите од извршени услуги се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Декември 2021  

Приходи од услуги и стоки во земјата 39.581  

Вкупно приходи од извршени 
 услуги 39.581 

 

14. ОСТАНАТИ  ПРИХОДИ 

Останатите приходи се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Декември 2021  

Останати приходи 280  

Вкупно останати приходи 280  
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15. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ 

Трошоците за суровини и материјали се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Декември 2021  

Потрошени суровини и материјали  410  

Потрошени канцелариски материјали 71  

Потрошена енергија 917  

Потрошени гориво 1.034  

Отпис на ситен инвентар 50  

Вкупно трошоци за суровини и 
материјали 2.482  

16. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

Трошоците за вработените се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Декември 2021  

Нето плати 14.247  

Даноци и придонеси за плати 7.116  

Останати трошоци за вработени 1.127  

Вкупно трошоци за  
вработените 22.490 

 

Останатите трошоци на вработените во износ 1.127 денари во најголем дел се однесуваат на 
матичното друштво ЗИМ АД Скопје и се состојат од трошоци за регрес, трошоци за 
колективно осигурување на вработените, дневници за службени патувања и друго. 
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17. ОСТАНАТИ OПЕРАТИВНИ РАСХОДИ 

Останатите оперативни расходи се состојат од следното (во 000 денари): 

 31 Декември 2021  

ПТТ услуги 466  

Услуги за тековно одржување  180  

Трошоци за репрезентација 571  

Банкарски услуги 686  

Премии за осигурување 178  

Авторски хонорари 3.195  

Надомест за управен и надзорен одбор 3.931  

Адвокатски и нотарски услуги 472  

Други трошоци 9.464  

Вкупно останати расходи  19.143  

Другите расходи во износ од 9.464 денари во најголем дел се однесуваат на матичното 
друштво ЗИМ АД Скопје и се состојат од услуги за печатење во износ од 905 илјади денари, 
наемнини во износ од 310 илјади денари,  останати услуги во износ од 5.545 илјади денари 
и друго. 

18. НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ 

Нето приходите/расходите од финансирање се состојат од следното (во 00 денари): 

 31 Декември 2021  
Приходи од камати и курсни разлики 202  
Расходи од камати и курсни разлики (467)  

Вкупно нето приходи/расходи  
од финансирање (265) 

 

19. ВОНБИЛАНСНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ 

Вонбилансните средства и обврски во износ од 172.969 илјади денари се однесуваат на 
матичното друштво ЗИМ АД Скопје и произлегуваат од Договорот за деловна соработка 
број 03-1267 од 13.12.2006 година склучен со Универзитетот “Свети Кирил и Методиј” во 
Скопје заради остварување на научно-истражувачки и други дејности во функција на 
основната едукативна дејност на Универзитетот.  
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Согласно овој договор Друштвото го користи лозјето и Вратничкото езеро во КО Вратница, 
административната зграда на улица Борис Кидрич во Тетово и опремата заради едукативни, 
научно-истражувачки и други цели во корист на Универзитетот. Овој договор се склучува 
за временски период од 20 години почнувајќи од 01.01.2007 година.   

21. ДАНОЧЕН РИЗИК 

Од страна на Управата за јавни приходи на Република Северна Македонија кај Друштвото 
нема извршено контрола по основ на сите јавни давачки, и како последица на тоа, би 
можело некои трансакции да бидат оспорени од страна на даночните органи и Друштвото 
би можело да се соочи со дополнителни обврски за даноци, казни и камати, кои би можеле 
да бидат значајни. Периодот за кој даночните и царинските органи можат да направат 
контрола со цел утврдување на даночните обврски на Друштвото е пет години. 

22.  РИЗИК НА КОРОНАВИРУСОТ COVID-19 

Дејноста во која работи Друштвото не е директно засегната од импликациите предизвикани 
од Коронависурот Covid-19 и поради тоа нема дирекни ризици кои влијаат на неговото 
работење.  

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ И ПОБАРУВАЊА 

Друштвото ЗИМ АД Скопје води судски постапки во кои се јавува како тужител од кои 
најзначајни се, Музеј Струмица во износ од 2.803 илјади денари, Макаус во износ од 1.091 
илјади денари, УКИМ во износ од 2.000 илјади денари за утврдување право на сопственост 
и други. 

Против друштвото ЗИМ АД Скопје се водат судски постапки пред основен граѓански суд од 
страна на УКИМ за утврдување на сопственичка тужба за поврат на ствар во износ од 1.500 
илјади денари и од страна на Музеј Струмица за утврдување на непостоење на долг и 
стекнување без основ во износ од 1.325 илјади денари.  

Против друштвото ЗИМ АД Скопје се води уште една судска постапка во која тужител е 
физичко лице за исполнување на договор во износ од 40 илјади денари. 

Раководството на Друштвото нема направено проценка на идните можни потенцијални 
загуби во врска со ваквите судски спорови со оглед на неизвесноста на овие судски 
спорови. 

ИЗИКП не води судски постапки во кои се јавува како тужител или тужена страна. 
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24. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ 

Неизвесноста и ризиците што ги носи здравствената криза врз економијата и натаму се 
присутни и во вакви услови, засега, вниманието на раководството на Друштвото е насочено 
кон намалување на можните негативни ефекти. 
Друштвото и понатаму внимателно ќе ги анализира тековните макроекономски параметри, 
ќе ги следи мерките, активностите и предвидувањата на економските авторитети и 
носителите на економските политики, ќе ги усогласува интерните индикатори и ќе го 
прилагодува своето работење на пазарните услови, со фокус кон одржување на ликвидноста 
и долгорочната стабилност. 
Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за одржување и подобрување на 
квалитетот на своите услуги и производи.  

По 31 Декември 2021 година - датумот на известувањето, до денот на одобрување на овие 
финансиски извештаи, нема други настани кои би предизвикале корекција на финансиските 
извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски 
извештаи. 
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06apcxr no 3aeMr v KpeAtlrv



no3ilqt1JA

O6epcxn no xaprLlr,r oA BpeAHocr

O6apcxr no ocHoB Ha yqecrBo Bo pe3ynraror

. oAIOH(EHO nnA(AFbE HA TpOlXOr{]4 14

t AHtATE nEPhOAH (nBP)

OEBPCKH NO OCHOB HA HETEKOBH14

rPynh 3A oTTyFyBAt-bE) Ko14 CE

nPoAAIKEA h nPEKHHATh PAEOTEIbA

TNABHhHA UPE3EPBU h OEBPCKh

qAl.l$,

.flrqe o4roaopHo 3a cocraByBalbe Ha 6raancor:

l4me r npesrme

Spoj og perucrapor Ha hxcruryror ra
oea'acrex h cMerKoBo4hren h Ha Peny6a ra xa Ma xe4oH

,Ilrqe (npaeen cy6jexr) oAroBopHo 3a cocraByBalbe Ha

l-{erocex Ha3hB Ha ApyuJrBoro:

EMEC:
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Bo
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Cxonje
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AApeca 3a e-noura

E4rxcreen 4aHoveH 6poj
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,AH 814/IAHC HA YCNEX
AJ 3AAOEI4BKA nnn3NyEAl

3a nepxoAor 01.01. 4o 31.12. ZO2t roAhHa

no3hq14JA

nPnXOAu oA PAEOTEIiETO (zOZ+203+

Ipomena Ha BpeAHocra Ha 3a.nhxfi Ha

HeAOBplJ.leHo npoh3BoACIBO

3anuxu Ha roroBh npovl3loAt n Ha

Ha noqeToKOT Ha rOAhHaTa

Ha roToBh npoh3BoAl4 t4 Ha

Ha xpajor Ha roArHara

Tanh3rpaHo concTBeHO npoh3BoACTBO

il. PACXOAh OA PASOTEIbETO
(208+209+270+2LL+

3a cypoBr4Hr,t t4 Apyrn nnareprjaara

Ha6aexa BpeAHocr Ha npoAaAeHh croKr4

Ha6aexa BpeAHocr Ha npoAaAeHh Marep
cHTeH hHBeHTap, atvt6aaaxa r

co KapaKrep xa anareprjaaur

Tpomolqr,r sa apa6oren r (2L4+ZIS+2L6+ZL7)

llnarn u HaAoMecrotlh ua naarra (nero) 1,4,247,295



no3hq14JA

porxor.lh 3a AaHoLlh Ha nnary| v t,L7L,g2L
phAoHecx oA 3aAonx[renHo coqrjanHo

OcraHarr rporxotlt4 sa apa6orenrre

Bpe4nocxo ycornacyBalbe
Ha HeTeKOBHt4 CpeACrBa

Bpe4rocHo ycoraacyearue (

Peaepouparua 3a rpouroqx n pt3nqt

oI4HAHChCKU qPVXOAU
,230+23L+232+2331

Qunaacncxu npuxoAu oA oAHoct4

r Apyuraa (2 25+226+227 +228lr

flpr,rxo4r oA BnoxyBalba Bo noBp3aHta

flpr,rxo4r,t no ocHoB Ha KaMarlr oA

llpnxo4u no ocHoB Ha KypcHt4 pa3nuKn

Ocraxarr QrxaHcrcxr nphxoAx

flprxo4r oA BnoxyBaFba Bo HenoBp3aHh

flprxo,qr no ocHoB Ha KypcHr4 pa3tntu

tv. ol4HAHCI4CKl4 PACXOAh

'240+24L+242+2431

HaHChCKh pacxoAh oA oAHOcX
co noBp3aHr ApyrurBa (236+237+23g)
Pacxo4r no ocHoB Ha KaMarr

Pacxo4r no ocHoB Ha KypcHl4 pasnllh

OcraHarr $rnaHcrcxr pacxoAt4 oA noap3aH

Pacxo4r no ocHoB Ha KaMarh

no ocHoB Ha KypcHl4 pa3AUKU



no3ht_lilJA

Bpe4Hocxo ycornacyBaFbe xa Qrnaxcrcxu

Y4ea eo 4o6rexara Ha npt4ApyxeHt4re

Vpea ao sary6ara Ha nprApyxeHilre

201+223+2441 - (20 4-205+207 +234+2451

(204-205+207 +234+2451 - (2OL+223+244)

Hero 4o6nexa oA npeK[Hart,t pa6oreua

Hero aary6a oA npeKrHarr pa6oreroa

BKa npeA oAaHoi{yBaFbe (246+249)

npeA oAaHoqyaa*,e (247+249) unn

HETO AOEt4BHA 34 AEnOBHATA rO414HA
(2s0-2s2+2s3-2s4]'

HETO 3AryEA 3AAEIOBHATA TOAilHA
(25t+252-253+2 5,199,570

llpoceven 6poj na apa6orexr Bp3 ocHoBa
npecMerxoBH t4or nephoA (eo ancoayreH

Epoj Ha Meceqh xa pa6oreue (ao

AO5l4BKA / 3AryEA 3A nEPilOAOT

xoja rnn npunaia Ha rMarent4re Ha

axa xoja nprnafa Ha HeKoHTpon

xoja ce oAHecyBa Ha rMare.nrTe Ha

3ary6a xoja ce oAHecyea Ha

Bxynxa ocHoBHa sapa6oryaavxa no axqrja

BxynHo pa3BoAHera eapa6oryeavxa no

Ocsoasa eapa6oryaavxa no axqrja o4

J.



143BEIUTAJ

3a nepxoAor oA

oCTAHATA CEOnOATHA AO514 BKA

Ao 3t.12, 2OZt roAxHa

no3ill_l14JA

3ary6u Kon npoh3neryBaar oA

oA noBropHo Meperbe ua sr,lHauc

oA noBropHo MepeFbe Ha QrHaxcr

EQexrraen pen o44o6naKh oA xeurHr h

EQexrraoeH Aen oA sary6n oA xeqhHr

fl pomeHra Ha peBaropl43aqr4cKr4re pe3epBx

llporuexr Ha peBanoph3aqhcxtare pe3epBr

Axryapcxr,r sary6u xa 4eQrtrpa xn nnaaoen

'Ae,fl Bo ocraHara ceon$arra 4o6raxa xa

V4ea ao ocraHara ceonQarxa aary6a xa

xa 4o6rexa Ha KoMnoHeHT[ Ha ocraH

Hero ocranara ceonQarxa go6naxa (2ly

Bxynxa ceonQarra 4o6roxa 3a roAhHara

4o6raxa xoja rm nprnaia na

CeonQarxa 4o6uaxa xoja nprnafa

BxynHa ceonQarna sary6a 3a roAhHara



no3ilq14JA

CeonQarxa sary6a xoja rru nprnafa Ha

Ha aKLI414 Ha MaTt4qHOTO ApyTXTBO

CeonQarxa aary6a xoja nprnaia
Ha HeKoHTponupaHoTo yqecTBo

KOn'l
AA

ocTBAPEH14 F'P4XOAVI nPETEXHO OA hcTpaHyB.l,l el(CnephMeH.pa3B.Bo nphpoA.TexHh'{.x TexHorolxRh HayKh
AEJHOCT-

(Ce xasxavyea r,naBHara nphxoAHa urra$pa xa 4ejnocra co HK,( coilacHo raex 9 o4 3axoxor aa eAHoulanrepcxHor
chcreM - Cayx6eH BecHt4K ra Peny6araxa 6p. 84/05, L3107 , L50107 , t40/O8, L7 ltt, 53/LL n 70/13)

.flrqe ogroeopHo 3a cocraByBaFbe Ha 6nnaacor,

hme r npearnne lnjana Kpcreecxa

Spoj o4 perhcrapor Ha l4Hcrulfror Ha

oB,nacreHu cMerxoBoAt4Telt'n Ha peny6nr xa 0L02458

./'luqe (npaeex cy6jexr) oAroBopHo 3a cocraByBarbe

l-leaocen Ha3hB Ha ApyuJrBoro:

EMEC:

llornrc

Bo

Ha 4eH

Bo,

Ha 4ex

31,.03. 2022 ro4xHa

Cxonje

31.03. 2022 roguna

-lrrae r npearrrne Ha 3aKoHcxhor 3acranHhH Ha ApylllrBoro

Eoprc TaHecxr



3a paoorelbero Ha 3l4M

1. Onwru no4aro4u
3aeo4 sa hcnrryBaFbe Ha
Cronje

2. llpaaen craryc
KounaHrajara e aK
Konanarrjara e 1OO%
seujorpecHo t4H

3. Opranu Ha ynpaByBabe
1. Vnpaaen o46op
2. Ha4sopeH o46op

4. ioaeqxu pecypcu (6poi
BUC)
Bxynen 6poj Ha
usHecyBa 40 o4 Kot4 Bo
HCC. flo4exa eo t43t4KAn
Kor4 chre ce co BCC

Fnaeuu $axropu u
eo 2021 ro4.
Bo rexor aa 2021
HacraHarlA nopaAu
ro4HHa He e rcnonHeT.

llpuvunure 3a Toa nexaT
AenoT Ha CrpyHHl4OT

r43BpuleHara pa6ora.
co cKparexo pa6orno

5.

o.*o lfifl,L] [1 
I o a

|r.a cA l€i1.a.-'.xpaaaojl'ta Ho r€xio.rorH, CxOnie i-[
e2q6e /4

l-o4uuen ural-Ho BoKoHCOn 1,lA14 pa H
e FE-n-l e

- Afl Cronje n U3UK[ Cxonje sa2021 roA.

lanu u paseoj Ha HoBt4 TexHoaorur ,,Cronje, - AA

ApylurBo o4 2008 roArHa,
na lA3lAKl-l-IlpraeareH Hayt{eH nHcrvtryr sa

h KnnuarcKt4 npoMeHu ocHoBano 19.06.2020 ro4.

ApyuJrBoTo ce:

apa6oreuu u KBanueuxa4uja HCC, CCC, BCC,

ao flpyurBoro saKnyqHo co 31 .12.2021 roAuHa
33 u roa 17 co BCC, 1 co B[UC, 13 co CCC n 2 co

ua apa6oreHu saKnyt{Ho co 91.12.2021 r e 7 o4

xou enujaene Ha pa6orercero Ha flpywreoro

,Qpyureoro pa6oreure BO reuKh BoHpeAHr ycnoBh
$unacrcxhor nraH ga 2021nopaAil uro

nocroeFbero Ha HenojanHa KoHKypeHqraja noce6no ao
r na6oparopt4cKt4Te ycnyfu.l_leHrare sa BpueFbe Ha

crpyeeH ce HaManeHh Bo oAHoc Ha peanHhTe LleHr4 Lt TpOUOqt4
3a HhBHa peanh3aqnja u ce Ha HuBoro og ZO2O roAhHa H noHhcKt4 Bo
oAHOC Ha naHcKoTO Hr4BO. BaKBhOT naA Ha LleHrTe AonphHecyBaaT pa3nilqHH
$axropra Ho najnoae(e
oApeAeHa pa6ora nph

na uajeQr[Ha LleHa npu KoHKypt4prarbe oa
BO roneM flen ce SaHeMapyBa KBarureroT Ha

nax4eurjara oA Koer4 19, ce pa6oreure Bo ycnoBr
u ounajn. Ilopa4ra roa e HaManeH r o6enaor na pa6ora.

Vlcto raKa Ha cKopo cHTe KaAe ce Bpul4 CTpyL{eH HaA3Op pOKoBrTe 3aBpuebe Ha ycflyruTe ce , a najvecro 4oafa Ao nponoHruparbe Ha ucrrre



3a KOj r4HBeCTUrOp[re

aHeKc AoroBopH.

caKaaT AonoaHhTeflHo aHraxupabe u uSpa6oTKa Ha

HenojanHara KoHKypeH

HaAononHera co Qarror
ja Bo o6nacra Ha na6oparopucKu t4cnt4TyBarta e

n noxpaj aKTyeaHure gaKoHcKr nponrcu Bo Hauara
seuja ceyure ce ncnuTyBaFbaTa Aa fn Bpuar HeaKpeAuThpaHn

nOHhCKl,l qeHuHl4 OA peanHnTe.na6oparopvtu Kon HyAar

Hauu HajroneMil
- Cxonje co xoja

u noHaraMy ocraHyBaar Sa6pvKara 3a qeMeHr,,Vcje,,
ce pa6orr Ha ri'cnnryBalbe ra cepnasulyparbe Ha

Hr4BHr4Te npox3BoAt4 ( , ycjeuan) og 1958 roA. KaKo u ,,peHoBa,, - c.
flenvrure - Teroeo
BHarpeuHa ynorpe6a,

naflera Ha nphoBoAt4 (uanrepn oa HaABopeuHa t,t

HauJrre na6oparopnu, lA

, xuApovtgonaqnn u cn.) tacro raKa ce vcnuryBaar Bo
Bparnuqa - Bparnrqa vraja nanera Ha npr4sBoAt4

(uanrepra sa u BHarpeuHa ynorpe6a, nenaqh, xt4Apot4go naqnn,
ceprr$rraquja Ha u cn.) ucro raKa ce t4cnuryBaar Bo Hauure

erur, CuneKc HeMeranra CT IOOEIIna6oparoprr, BE l-pyna

04 4ocerauH[re peAoBHo r,tMaMe copa6orxa v ce iloBptuyBaar ycnyrv
oa Munrcrepcreo 3a u BpcKt4, Mrnrcrepcreo 3a o6pasoaanue,

Ocnourej

MrnucrepcrBo sa oApaBcrBo, Onulrr,rxrre l_lenrap,
Surona, rerpa46a xa eoroaoflTaul{Ha qeHTpana

LleHrap Cxonje,KoHsepllBaropcKt4 qeHrap
l-ocrreap, M r nrcrepcrBo o46paHa h Ap.
Copa6orxara Bo noMan ocrBapyBaMe u co Apyrx Snpur o4 C.p. Maxe4onrja
KaKO BO AenOT Ha npoeK , peausrja Ha npoeKrHa AoKyMenraqrja raKa h Bo

ycnyfu 3a ucrhre.yr3BptuyBabe Ha na6opa

Ten4eHqrajara ea copa6o. Bo AoMeHor Ha npoeKrupaFbero u na6oparopr4cKhre
hcnuryBaba npoAonxyBa
npo6neuor Ha HenojanHa

ce co crpaHcKt4Te KoMnaHuv, Ho v ryKa ce jaeyea
Hquja v HauanyBabe Ha peanHtare qeHh.

Bo rexor na2021 roAuHa 3aao4or npoAonxh 4a pa6orl Ha peannsaquja na
r sa npt4MeHa Ha enexrpo$unrepcKa nenefl o4 pEKnpoeKror klHOBA3tzlM (n

Eurona Bo HoceqKh roQrnacnpaH oA Oox4or ga hHoBallnu, nornaauaH e
yure eAeH AoroBop 3a
Oon4or sa hHoBaqtah.

Ha HoBo npoeKr roj (e 6uge ro$unacrpaH oA

Bo rexor na 2O2t ro4t4Ha nojaer pa3ntaKa noueiy Hannarara r no6apyBaFbara
r norpe6a oAnuKBvlAHu . l-lopa4u roa KoMnauujara AojAe eo curyaqrja

MrnrcrepcrBo oa Ky,

iopve [1erpoa, t-asu

Aa 3eMe KpaTKOpOr.{HH KOh Ce BparaaT Bo npeABhAeHUOT pOK Ha OTnAaTa.



6. Uro npeBseno
o6emor na padoru

[lpeaseureHil ce aKTilB
o6elaor xa pa6ora, uJTo

cTpaHcKhTe HHBeCTI H AOMaUHUTe KOMnaHril.

7. Ilonutnxa na
pa6oreruero Ha

Bo norneA Ha
pa6orersero Ha

Aa ce HaAMuHar npo6neMure u Aa ce grofleMu

oa HaAMhHyBalbe Ha npo6neMure h oroneMyBaFbe Ha
6asrpa Ha norofleMa h noe$uxacna copa6orKa co

3a o4ptqBa,be n 3a noApuKa Ha ycneuHocTa Ha

sa o4pxyBaFbe u oa noApuKa Ha ycne3uHocra Ha
,3aeo4or I noHaraMy npoAoaxyBa co o4pxyBaFbe u

npou14pyBaFbe Ha

na6oparoprajara sa
sa ceprr$uxatyja u axpe4raraqrja KaKo Ha

uareprjanu npv lAac:uryror sa rraareprajan n KaKo v
HA ChTE CHCTEMil Ha HilBo ua 3aao4or.

l-lpoqecor sa Ha6aexa Ha

202L roguHa npoAonxyBa
onpeMa KoKO ruTO ce cnpoBeAyBace Bo TeKOT Ha

Bo r4AHuHa co Ha6aara Ha onpeMa 3a AoKonnerupaFbe
Ha nocroeqKaTa onpeMa, Ha HOBa OnpeMa KaKO X peAoBHO OApXyBaFbe I
cepBHcl4palbe Ha nocToeH onpeMa u roa corflacHo MoxHocrt4Te Ha 3aeo4or.

8. Octeapenu pelynraru



9. Ilonuruxa xa

Bo 2021 roAilHa He e reHa AuBr4AeHAa sa2020 roAuHa.

10. ltlsaopu Ha cpe4crBa Ha

flpuraoro pa6orr co nA concTBeHr vr3Bopt4, a 3a HaAMLlHyBabe Ha

BO OApeAeHh Cnyqau seManpo6nelarre co Ha no6apyaaFbara
KparKopor{Hh KpeAhrv oA

11. llonuruKa Ha o4uocor AOflrOpO.tHuoT AOflr cnpeMa ocHoBHara rnaBHuHa

flpyureoro hMa KpeAurl4

co pu3uK12. llonuruKa Ha
I

13. Fonerwu sAenKu u co SauHTepecupaHu cTpaHn

floroaop co l-leurenrapHu YCJE - Cxonje

fioroaop co PeHoea - c. uJTe - Teroeo

,[oroeop co 7ll-M - c. Bparnvqa- Teroao

floroaop co Afl ECM l-lo4pyxnraqa Srarona

floroeop co BE l-pynaqraja, aAOBtllX

floroeop co cl4llExc HEMET, 14 CT AOOEfl, Kparoao

floroaopra co l-pa4 Cxonje

floroeop co JaeHo sa ApxaBHu narrura - Cxonje

floroeop co Onulrrna

floroeopra co 3a rpaHcnopT H BpcKr4

floroaopr co MnucrepcrBo o6pasoaanre

floroeopr co Mrn sa o6pasoBaHhe

floroaopra co Arexqraja ea

hspa6orxa-hsAaBatue Ha

Cnope4 \n.4a o4 3aronor
-Korra nnexc l'lnaner Capaj

-EACTFATE MOII Cxonje

rpaAeFbe na PCM - MLIC1 , MIAC2

14. CpegcBa Ha llpywraoro
cocroi6u

H Cnopr

ga ceusMrqKa ornopHocr t4 cra6unnocr

wro BpeAnocr He e npuKilKaHa Bo Eunancot ua

Bo 6rnancor Ha cocroj6a nprKaxaHn cvTe qenocHo oTnHUJaHh CpeACTBa, CHTe
no6apyeaFba h KpeAVrn. oA Apyrta Snpur ulunu nilqa HeMaMe.

15. O6jacHyBabe 3a Ta Kou ce npuKilKaHu Bo dunancot na coctoj6a, a
3a KOU HeMa Semjuutte, HeKou npaBa n cn.)



16. IlnanoBu sa onpeua n

3a nape4Hror neproA nnaHnpa AoonpeMyBabe Ha na6oparopl4r4re Bo
cBouTe noApyxHl4t_I]4 BO

Errona r llJrrn, a ce co
.P. Maxe4ouuja, noKoHKperHo eo Oxpra4, Teroeo,
no4o6po noKphBat+e-n3BpulyBatte Ha ucnrryBaqKure

pa6oru, Bpuer-be crpyqeH
v cn.

nph uoBeA6a na o6jerru, KoHcynraHTcKt4 ycnyru

3a xape4Hror nepiloA ce Hrpa yHanpeAyBahbe u npoul4pyBaFbe Ha cerauHaTa
4ejxocr npeKy Ha SAenKu co HoBl4 napTHeph,

17. l4nQopMaquu sa
I

Ha concTBeHU yqenu u aK4UU

lS.Ilpumaba Ha cexoj .tfleH
unu Ha Ynpaauten

og6opor Ha AupeKropu, qneH na ynpaaen on6op

Co orne4 Ha 4ejHocra Ha MaTa, noxpajocraHaT[Te raHxenepra il qneHoBt4Te HaVO o4 3aeo4or t4Maar npaBo Aa 'ar cnyx6eHr Bo3una n uo6uneH rene$oH 3anorpe6rre Ha t4cnonHyBaFbe Ha 3aAaqh.

19. HagoMecrotlu Ha qneHoBu na og6opor Ha AupeKropu u Ha.neHoBn Ha HaA3OpeH unu Ha KoHTpOnOp

flperce4aren na Vt

Atae u l-lpesranlte

Ha4ouecroqra aa Oy
cornacHo oAflyKa Ha
HO
Ha4ouecroqr sa OV
couacHo oAnyKa Ha
HO
Ha4ouecror4a sa OV
corflacHo o4nyKa Ha
HO

M-p Eoprac T,
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