
OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

РДФ (Рамка за директно 

финансирање) – Варус  
 

Држава: Северна Македонија 
Број на проект: 52570 
Деловен сектор: Производство и услуги 
Вид на објава: Приватен сектор 
Еколошка категорија: Б 
Планиран датум на одобрување: 9 ноември 2021 
Статус: Одобрен 
Објава на резимето на проектот: 16 ноември 2021 
 
 

Опис на проектот 
 
ЕБОР обезбедува кредит до ЕУР 2,6 милиони за Варус ДООЕЛ, дистрибутер на 

фармацевтски и хемиски производи, во две транши, за поддршка на 

инвестицискиот план на компанијата. 

Цели на проектот 
 
Поддршката на ЕБОР ќе се користи за изградба на нов логистички/ магацински 

центар и надградба на постоечкиот капацитет за проширување на производните 

капацитети и нов ERP систем за поддршка на растот и проширувањето на 

компанијата. 

 
Влијание врз транзицијата 
ETI 60 

Рамката за директно финансирање на МСП е првично насочена кон квалитетите 

на конкурентност, помагајќи им на МСП во реструктуирање и во зголемување на 

ефикасноста и професионалноста. Под-проектите може да се насочени кон било 

кои од останатите квалитети на транзиција како секундарни цели. Овој проект ги 

поддржува целите на рамката со поддршка на МСП во следниве области: 

конкурентност и екологија. 

 
Информации за клиентот 
 
Варус ДООЕЛ  
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Варус ДООЕЛ е основана во 1990 година, и претставува ексклузивен 
дистрибутер на фармацевтски и хемиски производи на Мерк во Северна 
Македонија и Косово. 

 
Резиме на финансирање од ЕБОР 
 
ЕУР 2.600.000,00 
Долгорочен кредит во износ до ЕУР 2,6 милиони, обезбеден за Компанијата во 
две транши. 

 

Вкупна вредност на Проектот  
 
ЕУР 2.600.000,00 
Вкупна вредност на проектот е ЕУР 2,6 милиони. 

 

Еколошко и социјално резиме  
 
Категоризирано Б (2019). 
 
Низок-среден ризик за финансирање на нов магацински капацитет за 
фармацевтски производи во индустриска зона северно од Скопје. Еколошките и 
социјалните влијанија, поврзани со Проектот се специфични за самата локација 
и може да се опфатат преку имплементација на Еколошкиот и социјалниот 
Акционен план. 

 

Техничка соработка  
 
ЕБОР го има поддржано Варус со неколку советодавни проекти, вклучувајќи 
помош во производство и деловен развој. Банката ќе и помага на Компанијата 
во натамошниот развој преку програматa “Blue ribbon”, која ќе опфати неколку 
аспекти од работењето на Варус, вклучувајќи производна ефикасност и 
подобрување на квалитетот на производите, деловен развој, маркетинг и 
организациски развој. 

 

Додадена вредност 
 
Поддршката преку ЕБОР има додадена вредност заради можноста да ги 
поддржи клиентите со експертиза во областа на ефикасно користење на 
енергијата и ресурсите. Тоа ќе и помогне на компанијата во определување на 
високи оперативни стандарди и стекнување со релевантни сертификати. 
Додадената вредност на Банката доаѓа и заради нејзината можност да го 
поддржи зголемувањето на капацитетот на знаења на клиентите, преку различни 
советодавни програми. Истата ќе обезбеди намалување на не-финансиските 
ризици во поддршка на растот и проширувањето на компанијата. 
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Контакт детали за компанијата  
 
Марко Нововиќ 
varus@varus.com.mk 
+389(0)23115122 
+389(0)23137013 
www.varus.mk 
Скупи број 57, 1000 Скопје, Северна Македонија 

 
Разбирање на транзицијата  
 
Натамошни информации во врска со пристапот на ЕБОР кон влијанието врз 
транзицијата, може да се провeрaт тука. 
 

Деловни можности 

  

За бизнис можности или набавки, контактирајте ја компанијата клиент. 

 

За бизнис можности со ЕБОР (кои не се поврзани со набавка) контактирајте нé 

на:  

Tелефон: +44 20 7338 7168 

Електронска адреса: projectenquiries@ebrd.com 

За проектите на Банката со државниот сектор,  посетете ја веб страната Набавки 

на ЕБОР:  

Телефон: +44 20 7338 6794 

Електронска адреса: procurement@ebrd.com 

 

Општи прашања 

 

За сите прашања околу проектите, можете да не контактирате преку онлајн 

Образецот за прашања за ЕБОР. 

 

 

 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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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 мониторинг 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 

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 соодветна 

активност. Сите пријави, вклучувајќи ги и анонимните, ќе бидат разгледани. 

Приговорите може да бидат поднесени на било кој јазик кој се користи во Банката 

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
mailto:compliance@ebrd.com
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или јазик во земјите 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 организациите 

може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот 

независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа 

намена. 

НМПП 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 спречувајќи идни неусогласувања со Банката. 

Посетете ја веб страната Независен механизам за проектната 

отчетност (НМПО) за да дознаете повеќе за активностите и мандатот на истиот. 

Можете да поднесете барање за ревидирање или директно да го контактирате 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
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НМПО на електронската адреса ipam@ebrd.com  за да добиете упатства и 

повеќе информации за НМПО и за начинот на поднесување барање. 

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 мониторинг 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 

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 соодветна 

активност. 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 во земјите 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) 

mailto:ipam@ebrd.com
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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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 организациите 

може да бараат нивните забелешки да се разгледаат преку релевантниот 

независен механизам на приговор за проекти на ЕБОР, креирани за оваа 

намена. 

 

НМПП 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 спречувајќи идни неусогласувања со Банката. 

Посетете ја веб страната Независен механизам за проектната 

отчетност (НМПО) за да дознаете повеќе за активностите и мандатот на истиот. 

Можете да поднесете барање за ревидирање или директно да го контактирате 

НМПО на електронската адреса ipam@ebrd.com  за да добиете упатства и 

повеќе информации за НМПО и за начинот на поднесување барање. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
mailto:ipam@ebrd.com

