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Програма за директно 
финансирање – Цермат 
 
Држава: Северна Македонија 

 
Број на проект: 48276 
 
Деловен сектор: Агрибизнис 

 
Вид на инвестиција: Приватен сектор 
 
Еколошка категорија:  Б 

 
Датум на одобрување:  26 јули 2016 година 
 
Статус: Отплата 

 
Објава на Резимето на проектот на англиски јазик: 3 август  2022 година 
 
 

 

Опис на проектот 
ЕБОР и ЕНЕФ обезбедуваат кредит од ЕУР 1,0 милион (ЕБОР и ЕНЕФ по ЕУР 
0,5 милиони) за Цермат доо (Компанијата). 

 
Цели на проектот  
Средствата од инвестицијата на Банката ќе бидат искористени за потребите на 
Компанијата за постојаниот работен капитал на Компанијата, со цел да се 
поддржи проширувањето на Компанијата и да се задоволат зголемените 
побарувања од  странските клиенти.  

 

Влијание врз транзицијата 
ETI резултат : 60 
Предложените измени се очекува да ги надградат целите за влијание на 

транзицијата на следниов начин: 
Проектот ќе поддржи влез на нови извозни пазари. 
Компанијата ќе ја зголеми извозната продажба. 
Влијанието врз постоечките цели се очекува да биде неутрално. 

 
Информации за клиентот 
МЕШОВИТА КОМПАНИЈА ЦЕРМАТ ДОО 
Цермат д.о.о. е водечки производител на сладолед во Северна Македонија. 
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Резиме  на финансиско учество на ЕБОР 
ЕУР 2.750.000,00 
Зголемување на постоечкиот износ на кредитот за ЕУР 1.0 милион (ЕБОР и 

ЕНЕФ по ЕУР 0,5 милиони). 

 
Вкупна вредност на проектот  
ЕУР 2.940.000,00 
ЕУР 1 милион за потребите на постојаниот работен капитал. 

 

Еколошко и социјално резиме 
Ставките од Еколошкиот и социјалниот акционен план се имплементирани. 

 
Техничка соработка  
Во изминативе години, Компанијата имаше корист од пост -инвестиционата 

техничка помош од ЕБОР/ЕНЕФ. Од четвртиот квартал во 2020 година, 
Компанијата е член на програмата “Blue Ribbon” на ЕБОР.  
 

Резиме на имплементација 
Не е применливо 

 
Додадена вредност 
Додадена вредност  за родова еднаквост: Цермат ќе се ангажира во активности 
со кои ќе го зголеми бројот на жени кои треба да оформат  релевантни 

едукативни профили за бараните технички и инженерски позиции, во 
производните капацитети на Компанијата. Поддршката преку ЕБОР има 
додадена вредност  и заради специфичните атрибути како меѓународна 
финансиска институција со силно регионално присуство и капацитет за 

поддршка на клиент со различни советодавни и друг вид на програми, кои и 
помагаат на компанијата да ја реализира стратегијата на раст. Соработката со 
Банката е исто така додадена вредност заради условите, вклучувајќи 
усогласеност со еколошките и социјалните барања на ЕБОР за време на отплата 

на кредитот. 
 

Контакт детали за компанијата 
Зоран Ристевски 
info@cermat.com.mk 

+389 47 226 671 
+389 47 237 671 
https://cermat.com.mk/ 
Новачки пат бб, 7000 Битола, Северна Македонија 

 
 

Разбирање на транзицијата  
Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз 

транзицијата, може да се провeри тука. 

 
Деловни можности 
За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
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За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) јавете сé на  
 

Tел.:+44 20 7338 7168 
Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com 
 
За проекти на Банката со државата,  проверете на Набавки на ЕБОР:  

 
Тел.: +44 20 7338 6794 
Електронска адреса: procurement@ebrd.com 
 

Општи прашања 
За прашања околу проектите можете да не контактирате преку онлајн Образецот  
за прашања за ЕБОР. 
 

Еколошки и социјални политики (ЕСП) 
ЕСП и релевантните Барања за работење (БР) ги воспоставуваат практиките 
преку кои ЕБОР ги имплементира обврските за промовирање на ,,еколошки 
стабилен и одржлив развој”. ЕСП и БР вклучуваат специфични одредби за 
клиентите, кои треба да ги следат, заедно со применливите барања од 

локалните закони за јавно информирање и консултациите, како и 
воспоставување на механизми за жалба кои треба да ги добијат и да изнајдат  
решение за забелешките и поплаките на клиентите и засегнатите страни, 
особено за еколошкото и социјалното работење на клиентот и самиот проект. 

Пропорционално со природата и рамката на проектниот еколошки и социјален 
ризик и влијание, ЕБОР дополнително бара неговите клиенти да објават 
информации, согласно релевантните пракси, кои се поврзани со ризиците и 
влијанијата кои се појавуваат во проектите, да превземат разумни консултации 

со учесниците во проектот, и да ги разгледаат и да одговорат на поставените 
прашањата. 
 
Повеќе информации за праксите на ЕБОР поврзани со оваа проблематика може 

да пронајдете тука. 
 

Интегритет и усогласеност 
Канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност (КГСУ) на ЕБОР, 

промовира добро владеење и обезбедува услови за имплементирање на 
највисоките стандарди на интегритет за сите активности на Банката, согласно 
најдобрите меѓународни пракси. Проверката на интегритетот се врши на сите 
клиенти на Банката, со цел да се обезбедат услови, проектите да не 

претставуваат неприфатлив ризик за интегритетот или репутацијата на Банката. 
Банката верува дека идентификувањето и разрешувањето на проблемите во 
фазите на одобрување на проектот, се најефикасни средства за обезбедување 
на интегритетот на трансакциите на Банката. КГСУ игра клучна улога во овие 

заштитни напори, но помага и во проверување на ризиците поврзани со 
интегритетот на проектите во пост -инвестициската фаза. 
 
КФСУ е одговорна и за испитување на обвинувањата за измама, корупција и 

лошо владение во проектите кои се финансирани од ЕБОР. Било кој во или вон 
Банката, кој се сомнева дека има измама или корупција, треба да достави 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


PUBLIC 

PUBLIC 

писмена забелешка до канцеларијата на Главниот службеник за усогласеност, 
на електронска адреса на compliance@ebrd.com. Сите работи кои ќе бидат  
пријавени, ќе бидат обработени од страна на КФСУ и ќе следи одговор. Сите 

пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. Приговорите може 
да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката или јазик каде 
Банката има свои канцеларии. Доставените информации мора да бидат за 
општа добра намера.  

 

Пристап до Политика на информации (ППИ) 
ППИ пропишува како ЕБОР ги објавува информациите и се консултира со 
учесниците во проектот, со цел да промовира подобро спознавање и разбирање 

на стратегиите, политиките и проектите, следствено нивното стапување на сила 
од 1 јануари 2020 година. Ве молиме проверете на овој линк Пристап до 
политики за информирање , за да дознаете кои информации се достапни на веб 
страната на ЕБОР. 

 
Посебни барања за информации може да се достават преку Формуларот за 
прашања за ЕБОР . 
 

Независен механизам на приговори за проектот (НМПП) 
Доколку справувањето со забелешките на клиентите или Банката, околу 
еколошките, социјалните и јавните објави на информации не се успешни (на 
пример, преку механизмите на жалба на ниво на клиент - проект или преку 
директна интеракција со менаџментот на Банката), поединците и организациит е 

може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот 
независен механизм на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа намена.  
  
НМПП на ЕБОР, независно ги разгледува аспектите на Проектот кои се верува 

дека предизвикале (или има веројатност дека ќе предизвикаат) штета. Целта на 
механизмот е да поддржи дијалог помеѓу учесниците во Проектот во 
разрешување на аспектите од еколошки, социјални и јавни објави на 
информации; да определи дали Банката ги испочитувала Еколошките и 

социјалните политики или одредбите кои се поврзани со проектот, во однос на 
Пристапот до политиките на информирање , и онаму каде што е релевантно, да 
се справи со било кои постоечки неусогласености со овие политики, 
истовремено превенирајќи идни неусогласување со Банката. 

 
Ве молиме посетете ја веб страната за Механизми за проекти кои можеме да ги 
финансираме, за да дознаете како да доставите поплака преку доверливиот 
образец достапен онлајн, директно преку електронска адреса, онлајн 

електронска адреса или телефон. НМПП Ви стои на располагање за да 
разговара за Вашата загриженост околу оваа проблематика и да одговори на 
било кое прашање околу доставување или справување со поплаките, а е 
согласно Политиката за финансирање на проект  и Упатствата. Идентитетот на 

доставувачите на поплаката може да се чува како доверлив, доколку истото е 
побарано од  подносителот на поплаката. 
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