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1. ВПВЕД
Прпизвпднп- финансискипт план за 2016 гпдина на РЖ Институт АД Скппје претставува
ппјдпвен дпкумент вп прпцеспт на планираое кпј ги спдржи нащите стратещки цели,
планираните наспки на функципнираое на кпмпанијата вп пднпс на прпизвпдствптп,
финансиските прпекции за 2016 гпдина, какп и утврдените спставни планпви за рабпта на
сите прганизаципни единици вп наспка на пстваруваое на целите. Тпј претставува пснпва
за планираое на активнпстите на прганизаципните единици на кпмпанијата и
реализација на ппставените цели вп гпдината щтп следува.
При изгптвуваоетп на прпизвпднп- финансискипт план за 2016 гпдина беа изврщени
припремни планираоа и пресметки за спставуваое на ппединешните планпви пп
прпизвпдните завпди, кпи влегуваат какп спставен дел вп планпт. Сп пва, тпј се креира сп
партиципативен пристап на сите прганизаципни единици и клушни кадри на кпмпанијата,
кпи сп свпетп рабптеое планпт треба да гп претпшат вп резултати.
Тргнувајќи пд пвие параметри, планпт за 2016 гпдина ги спдржи следните елементи:
-

Стратещки цели;
Планирани инвестиципни влпжуваоа вп 2016 г;
Планиранп прпизвпдствп;
Планиран Биланс на успех за 2016 г;
Планиран Биланс на спстпјба за 2016 г;
Финансиски ппказатели пд планираните биланси;
Заврщен кпментар вп пднпс на прпизвпднп- финансискипт план.

Ппкрај вппбишаенипт прпизвпден аспртиман, планиран е ппгплем фпкус кпн развпјпт на
нпви прпизвпди и инпвации вп израбптката на:
-

канделабри за улишнп псветлуваое и прпизвпди вп рамките на урбанптп
уредуваое ;
уметнишки пдлеанпци пд пплимер (скулптури, релјефи и архитектпнски елементи) ;
впспшни/силикпнски реалистишки фигури.

Истите се наведени вп планпт какп нпви стратещки цели вп развпјпт на кпмпанијата вп
сппредба сп ланскипт план, а сп крајна цел за згплемуваое на вреднпста за нащите
акципнери. Ошекуваме тие да гп згплемат свпетп ушествп вп вкупнипт пбем на реализација
на кпмпанијата.
Реализацијата на прпизвпднп- финансискипт план за 2016 гпдина редпвнп ќе се следи вп
текпт на гпдината и дпкплку ппстпјат знашајни птстапуваоа мпже да ппдлежи на ребаланс,
кпј јавнп ќе биде пбјавен.
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2. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ ЗА 2016 г.
 ЗГОЛЕМЕН НАСТАП НА СТРАНСКИТЕ ПАЗАРИ
ЗА ЛЕЕЊЕ НА УМЕТНИЧКИ ОДЛЕАНОЦИ;
 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА
УМЕТНИЧКИ ДЕЛА ОД ПОЛИМЕР;
 ЗГОЛЕМУВАЊЕ
НА
ПРОДАЖБАТА
КАНДЕЛАБРИ И УРБАНА ОПРЕМА;

НА

 РЕАКТИВИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА
АЛУМИНИУМСКИ ЛЕГУРИ ЗА ДОМАШЕН И
СТРАНСКИ ПАЗАР;
 МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА
АЛУМИН. ДЕЛОВИ ОДЛЕАНИ ПОД ПРИТИСОК;
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Планирана реализација на стратешките цели


ЗГОЛЕМЕН НАСТАП НА СТРАНСКИТЕ ПАЗАРИ ЗА ЛЕЕЊЕ НА
УМЕТНИЧКИ ОДЛЕАНОЦИ

Дплгпрпшна цел на РЖ Институт е да прерасне вп една пд најппзнатите уметнишки
леарници вп Истпшна Еврппа, сп ппгплем брпј на клиенти пд странските земји. Нащипт
перспнал вп текпт на изминатите гпдини се успврщи вп прпизвпдствптп на уметнишки
пдлеанпци пд пбпени метали, а знашителнп гп унапреди и прпизвпдствптп на уметнишки
дела вп други медиуми какп пплиестер, керамика, пплимери, впспшни и силикпнски
фигури итн. Наща сатисфакција е щтп ппстигнуваме виспк квалитет вп ппгплем дел пд
фазите на израбптка на уметнишки пдлеанпци, квалитет кпј слпбпднп мпже да се
сппредува сп врвните уметнишки леарници вп светпт. Сметаме дека ппстпи виспк
пптенцијал за прпщируваое на пазарпт на услуги пд уметнишкп лееое и ппщирпкп пд
Македпнија.
Вп пваа наспка, вп зависнпст пд текпвните финансиски мпжнпсти гпдинава планирани се:
-

-



минимум еден излпжбен настап сп свпј щтанд на некпј пд ппгплемите и ппзнати
саеми за уметнпст вп Еврппа;
присуствп на други саеми пд пбласта на уметнпста и лееоетп и прпмпвираое на
нащата кпмпанија преку презентација на услугите кпи ги нудиме, делеое на
прпмптивен материјал и натампщна кпмуникација;
кпнтакти и писма сп намера за спрабптка дп уметници низ целипт свет, сп цел за ја
дпзнаат нащата кпмпанија и услугите кпи ние ги нудиме;
активнп следеое на тендерите за ппгплеми уметнишки дела на Балканпт и
ппщирпкп. Претплатени сме на сајтпви кпги ги спбираат јавните пгласи на
институциите пд ппвеќе држави пдеднащ, сп щтп се плеснува пристаппт дп
инфпрмациите за актуелни тендери;
Пешатени реклами вп некпи пд светските списанија за вајарската уметнпст.

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА УМЕТНИЧКИ ДЕЛА
ОД ПОЛИМЕР

РЖ Институт изминативе две гпдини врщи лееое на уметнишки дела пд пплимери.
Дпсегащнптп искуствп и дпбиенипт квалитет се аргументи пваа дејнпст да се прпщири и
успврщи преку изнапдаое на квалитетни и исплатливи репрпматеријали, алати и ппрема.
Овие прпизвпди напдаат щирпка пптрпщувашка вп градежната индустрија за израбптка на
релејефи и скулптури за декпрација на фасади, архитектпнски елементи, какп и
ентериернп уредуваое на станпви , хптели, канцеларии и сл.

 ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА
УРБАНА ОПРЕМА

ПРОДАЖБАТА

НА

КАНДЕЛАБРИ

И

Изминатата 2015 гпдина беще пдбележана сп прпизвпдствптп на канделабри за улишнп
псветлуваое израбптени вп брпнза, месинг и алуминиум.
3
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Тие сами пп себе претставуваат раскпщни уметнишки дела кпи гп пплеменуваат прпстпрпт
на јавните места каде се ппставуваат.
Вп 2016 гпдина планираме ппнуда на некплку нпви видпви на канделабри за
псветлуваое, какп и пстаната урбана ппрема: клупи, канти за птпадпци, велппаркинзи,
натписни табли и сл. Наща намера е пвие прпизвпди какп нпвина вп аспртиманпт на РЖ
Институт активнп да се успврщуваат вп наспка на преференциите на пазарпт.
Ппкрај тпа, ние секпгащ нудиме мпделираое на пвие прпизвпди пд страна на нащите
скулптури вп наспка на задпвплуваое на желбите на купувашите. Планираме да ги
израбптуваме вп сите гплемини и фпрми за ппставуваое вп двпрни места, паркпви,
улици, и сл.



РЕАКТИВИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМ. ЛЕГУРИ

Вп текпт на 2015 гпдина, ппради фпкуспт на финансиите и перспналпт кпн успещна
изведба на ппгплеми уметнишки прпекти вп изминатите две гпдини (пграда на мпстпт
Хплидеј Ин, скулптури пд 5м, кандлабри, релјефи, и сл.), прпизвпдствптп на Ал-легури
беще ставенп вп втпр план. Имаще и други пришини за пваа пдлука, какп щтп беще
недпстатпк на сурпвини на пазарпт, низпк квалитет и цени кпи не ја следеа берзата, а
еден перипд прпблем беще и ниската пазарна цена на гптпвите прпизвпди.
Меначментпт планира вп 2016 гпдина да ги прпмени услпвите вп рабптеоетп, вп наспка
на ппстигнуваое на прпизвпдствп и прпдажба на алуминиумски легури минимум на
нивптп пд 2014 гпдина. Набавената ппнпва технплпщка линија е мпнтирана и вклушена вп
рабпта, сп кпја се пшекува ппефикаснп и ппквалитетнп прпизвпдствп. Првите прпбни
кплишини се прпизведени и исппрашани пваа гпдина и се сп виспк квалитет. Сп пваа
ппрема и нащипт капацитетпт за прпизвпдствп е ппгплем , пднпснп 250-300 т/месешнп.

 МОДЕРНИЗИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА АЛУМИНИУМСКИ
ДЕЛОВИ ОДЛЕАНИ ПОД ПРИТИСОК
Прпизвпдствптп на алуминиумски пдлеанпци ппд притиспк претставува една пд нпвите
инвестиции вп рабптеоетп на РЖ Институт. Инвестираоетп вп негп заппшна вп 2013
гпдина и пп неппхпдните инвестиции, кпн крајпт на 2014 и ппшетпкпт на 2015 гпдина ги
имавме првите израбптени делпви пд пваа линија. Пп изврщената мпнтажа на пресата за
лееое ппд притиспк, беще изврщена пбука на перспналпт за ракуваое сп неа пд страна
на струшнп лице пд ЕУ.
Вп текпт на 2015 гпдина имаще застпи вп развиваоетп на пвпј сектпр, ппради технишки
прпблеми пкплу автпматиката кпја беще пд ппстара генерација. Неппхпдни се инвестиции
за замена сп ппспвремена ппрема за управуваое (прпцеспри). Останува вп нареднипт
перипд пваа преса да се мпдернизира и активира. Иакп мпменталната финансиската
спстпјба е таква щтп немаме услпви за ппгплема инвестиција за набавка на преси, за нас
пваа дејнпст ќе биде и ппнатака стратещка цел кпја треба щтп ппбрзп да ја реализираме.
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3. ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИПНИ ВЛПЖУВАОА
Инвестиципните влпжуваоа се вп наспка на пстваруваое на стратещките цели наведени
вп пвпј план:
ИНВЕСТИЦИПНИ ВЛПЖУВАОА
3.1. Инвестиции вп хала- К2:
- Замена на крпв 700* 30E/m2
- Рекпнсурукција на фасада
- Мплерп-фарбарски рабпуи на внауешни ппвршини
Ппд, вадеое на кпцки, армиранп- беупнски рабпуи

-Инсталација за кпмпримиран впздух (мераш на кпмп.впздух, цевна инсталација)
-Елек.инсталација и псветлуваое
(наппјуваое 1500€, приклушници 1000€, псветлуваое 3000€, кабелски регали 1000€)
-Прпекуи за суауика и за инсуалации

Изнпс
97.500,00 €
21.000,00 €
10.000,00 €
1.000,00 €
45.000,00 €
10.000,00 €
6.500,00 €
4.000,00 €

3.2. Рекпнструкција на мпстна дигалка пд 10 тпни
3.3. Рекпнструкција на преса за бризгаое и израбптка на алати за бризгаое
3.4. Систем за шаржираое и дешаржираое на рптаципна печка
(елеватпри, бункери, траки итн.)
3.5. Ппрема за пескареое на ппвршини пд пбпени метали, мермер, камен итн.
3.6. Рекпнструкции при Завпд за ПМС

40.000,00 €
35.000,00 €

3.7 Набавка на виљушкари

20.000,00 €

ВКУПНП

43.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €

270.500,00 €

Наведените претставуваат мпменталнп планирани инвестиципни влпжуваоа, мпжни се
прпмени вп зависнпст пд реалните пптреби и финансиската сппспбнпст на кпмпанијата за
реализација на истите.

4. ПЛАНИРАНП ПРПИЗВПДСТВП ЗА 2016 Г.
4.1 Ппјдпвна пснпва
Ппјдпвна пснпва при планираоетп на прпизвпдствптп на пгнпптппрни материјали
(дплпмитна вар, кпндиципнер за трпска, тпркрет маса и маса за набиваое) вп 2015 гпдина
претставува планиранптп прпизвпдствп пд 120.000 тпни шелик на АД Макстил, нащипт
најгплем купуваш на пвие прпизвпди. Истп така, пваа инфпрмација делумнп има удел и
вп планираоетп на прпизвпдствптп на АЛ- Блпк за дезпксидација и пдредени технишки
пдлеанпци пд брпнза. Дпкплку за пвие прпизвпди нарашките ппраснат над планираните,
прг.единици се ппдгптвени да пдгпвпрат на згплемената ппбарувашка, щтп ппзитивнп би
влијаелп и на прпфитабилнпста на РЖ Институт .
5
www.rzinstitut.com.mk

Прпизвпднп- финансиски план 2016

При Завпдпт за бакар каде се прпизведуваат технишки и уметнишки пдлеанпци, вп
предвид се земаат дпгпвприте кпи се веќе склушени, прпизвпдствп вп тек, мпментални
бараоа за ппнуди, дпсегащни пракси и вппбишаената спрабптка сп редпвните клиенти.
Кај Завпдпт за алуминиум се планира згплемуваое на прпизвпдствп на нивп слишнп на
2014 гпдина. Ова знаши прпдплжуваое на исппраките за ЛТХ Леарница, АД Макстил,
други купуваши.

4.2 Планиранп прпизвпдствп за 2016 гпд.
Сппред сегащните прпцени, за 2016 гпдина се планираат следните нивпа на
прпизвпдствп:
2016
Планиранп прпизвпдствп
Дплпмиуна вар
Тпркреу маса
Маса за набиваое
Кпндиципнер за урпска
Алум.легура Блпк 92%
Алум.легура ДИН 226
ДИН 230
ДИН 231
Алум. делпви леени ппд приуиспк
Секундарнп железп
Технички делпви пд брпнза и алуминиум

Ед.мер
Кпл.
у
1560,00
у
600,00
у
20,00
у
300,00
у
150,00
у
288,00
у
25,00
у
25,00
у
5,00
у
25,00

( тулци, чаури, слипери, плочи итн.)

у

2,00

Алуминиумски пдлеанпци

у

0,50

Умеун.пдлеанпци вп брпнза- скулпуури пд 2 м

кпм

8,00

Умеун.пдлеанпци вп брпнза- скулпуури пд 2,5 м
Умеун.пдлеанпци вп брпнза- скулпуури пд 3 м
Умеун.пдлеанпци вп брпнза- скулпуури пд 5 м
Бисуи
Месингана канделабра уип "Париз"
Алуминиумски канделабри уип "С.Пеуербург"
Ал. канделабра уип 1, сп два фенери
Пплимерни скулпуури
Релјефи и арх.елеменуи пдлеани вп пплимер
Сувенирни твпнчиоа вп брпнза
Цркпвни твпна (камбани)

кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
кпм
у

2,00
10,00
2,00
4,00
15,00
5,00
24,00
10,00
6,00
500,00
0,80
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5. ФИНАНСИСКИ ПРПЕКЦИИ ЗА 2016 Г.

Финансискипт дел пд планпт претставува предвидуваое на кпнкретните финансиски
ефекти изразени вп планираните биланси пд рабптеоетп на кпмпанијата кпи се пшекува
да се пстварат какп резултат на планираната реализација, вклушувајќи и квантифицирани
финансиски ппказатели кпи прпизлегуваат пд планираните биланси.
За пресметка на трпщпците беа земени сметкпвпдствените ппдатпци за изминатата 2015
гпдина, земајќи ги вп предвид распплпжливите капацитети на РЖ Институт за пваа
гпдина, финансиската сппспбнпст и планираните скратуваоа на трпщпци. Истп така, при
израбптка на планпт вп предвид беа земени и прпгнпзите за макрпекпнпмскипт раст на
нащата држава, развпјпт на пазарите и индустриските гранки ппврзани сп нащетп
рабптеое, пшекуваната стапка на инфлација, какп и генералните прпгнпзите за раст вп
светски рамки на енергенсите, металите, девизните курсеви и сл.
Каматите пп кредити се пресметуваат заклушнп склушените дпгпвпри за кредити и нема да
ппдлежат на прпмени, пднпснп не се планира земаое на нпви кредити и згплемуваое на
трпщпците за камата.
Финансискипт дел на планпт ги спдржи следните елементи:
-

Прпектирани прихпди вп 2016 гпдина;
Прпектирани расхпди пп прганизаципни единици;
Прпектиран биланс на спстпјба;
Прпектиран биланс на успех;
Финансиски ппказатели кпи прпизлегуваат пд прпектираните биланси.

Прпцеспт на планираое, иакп се базира на спвремени и спфистицирани техники, сепак
претставува прпцес на предвидуваое на иднината кпја е крајнп неизвесна. Од тие
пришини прпизвпднп- финансискипт план за 2016 гпдина е израбптен врз пснпва на
реални и пбјективни пшекуваоа наспрпти пптимистишкп или песемистишкп планираое.
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5.1. Прпектиран биланс на успех за 2016 г.
Прпектиранипт биланс на успех претставува план на идните прихпди и расхпди, преку кпј
се настпјува да се предвиди финансискипт успех на кпмпанијата вп претстпјнипт перипд:

ПРПЕКТИРАН БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2016 Г.
вп ден.

Прихпди пд прпдажба на прпизвпди и услуги

176.364.164
0

Псуанауи прихпди

176.364.164

ВКУПНИ ПРИХПДИ
Трпшпци за мауеријали и енергија

96.504.963

Трпшпци за плауи

27.395.772

Псуанауи урпшпци

9.078.073

Трпшпци за набавка на ургпвска супка

9.441.820
33.943.536
11.191.286

ППКДА (ЕБИТДА)
Ампруизација

22.752.250
0
4.948.900

ППЕРАТИВНА ДПБИВКА
Финансиски прихпди
Финансиски расхпди

Данпк на дпбивка

17.803.350
17.800.000

Нетп дпбивка/ (загуба) пд рабптеоетп
Впнредни суавки

16.023.350
0

НЕТП ДПБИВКА

16.023.350

Дпбивка/ (загуба) пред пданпчуваое
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5.2. Прпектиран биланс на спстпјба за 2016 г.

ПЛАНИРАН БИЛАНС НА СПСТПЈБА ЗА 2016 Г.
вп ден.
АКТИВА

А) ППСТПЈАНИ СРЕДСТВА
1. Материјални средства
2. Немауеријални средсува
3. Финансиски влпжуваоа
Б) ТЕКПВНИ СРЕДСТВА
1. Залихи
2. Краукпрпчни ппбаруваоа
3. Краукпрпчни финансиски влпжуваоа
4. Паришни средства и хартии пд вреднпст
5. Акуивни временски разграничуваоа

163.600.000
160.000.000
3.600.000
0
188.665.850
47.000.000
131.665.850
10.000.000
352.265.850

ВКУПНА АКТИВА
ПАСИВА

А) ПБВРСКИ
1. Дплгпрпшни пбврски пп пснпв
на заеми и кредити
2. Краукпрпчни пбврски
3. Краукпрпчни кредиуи
4. Пасивни временски разграничуваоа

210.000.000

Б) КАПИТАЛНИ РЕЗЕРВИ
1. Запищан капитал
2. Закпнски резерви
3. Ревалпризаципни резерви
4. Пренесена дпбивка/ загуба
5. Нераспределена дпбивка пд уекпвнауа гпдина

142.265.850
35.242.500
14.000.000

ВКУПНА ПАСИВА
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5.3 Финансиски ппказатели пд прпектираните биланси за 2016 г.

Вп прилпг се наведени финансиските ппказатели дпбиени сп пресметка преку
ппщтпприфатени фпрмули на билансните ппзиции, кпи прпизлегуваат пд планираните
финансиски извещтаи за 2016 гпдина:
ФИНАНСИСКИ ППКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 Г.

Ппказатели на ликвиднпст
Текпвна ликвиднпсу
Мпменуна ликвиднпсу
Неуп пбруен капиуал

План 2016
2,9
2,18
123.665.850

Кпристеое на средствата
Пбру на ппбаруваоауа
Перипд на наплауа на ппбаруваоауа
Перипд на исплауа на пбврскиуе
Пбру на залихиуе
Прпсечнп времеураеое на врзуваое
на средсува вп залихиуе
Пбру на пснпвни средсува
Пбру на вкупни средсува

Задплженпст и сппспбнпст за задплжуваое
Вкупна задплженпсу
Дплгпрпчна задплженпсу
Дплгпрпчна суабилнпсу на финансираоеуп
Ппкриенпсу на камауауа
Ппкриенпсу на фиксниуе пбврски

Ппказатели на прпфитабилнпст
Брууп прпфиуна маржа
Неуп прпфиуна маржа
Принпс на вкупни средсува
Принпс на сппсувен капиуал

План 2016
1,34
269
70
4
112
1,1
0,5

План 2016
60%
102%
1,76
4,6
4,6

План 2016
12,90%
9,10%
4,50%
11,30%

При интерпретација на наведените финансиски ппказатели треба да се земе предвид дека
не секпгащ висината на ппказателите е дпвплна за да се утврди квалитетпт на
финансиската спстпјба и рабптеоетп на кпмпанијата кпја се анализира. Честп се слушува
разлишни ппказатели пд иста група да впдат кпн спрптивни заклушпци. Ппказателите не
треба да се интерпретираат сами пп себе, вп предвид треба да се земат пкплнпстите на
рабптеоетп на кпмпанијата, прирпдата на самата индустрија вп кпја рабпти, прирпдата на
самите прпизвпдни прпцеси и прпизвпди, сппредба сп кпмпании пд ист или слишен тип и
сл.
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6. КРАТПК КПМЕНТАР КПН ПЛАНПТ ЗА 2016
-

Гпдината кпја ппминува беще дпста предизвикувашка за рабптеоетп на
кпмпанијата, каде се сппшивме сп непшекувани падпви вп нарашките и птежнатата
наплата на ппбаруваоата, имајќи ги вп предвид екпнпмскп- пазарните услпви.
РЖ Институт се сппши сп знашајни прпблеми вп рабптеоетп и битка сп ликвиднпста
какп би се згплемилп прпизвпдствптп и прпдажбата, пспбенп вп слушајпт на
алуминиумските легури кпи вп минатптп претставуваа дпминантна дејнпст на
кпмпанијата. Сппреденп сп претхпдната 2014 гпдина кпја истп претставуваще
пптещка гпдина вп рабптеоетп на кпмпанијата, РЖ Институт има благп
ппправуваое вп рабптеоетп. Забележлива е ппвиспка реализација кај
пгнпптппрните маси и уметнишки пдлеанпци, нп знашителнп намалена е кај
алуминиумските легури. Вп пднпс на пвпј завпд (за алуминиум), пшекуваме
ппдпбрена реализација на среден рпк, кпга ќе заппшне сп рабпта пп кпнтинуирани
нарашки на алуминиумски делпви ппд притиспк.

-

Меначментпт пшекува дека нпвите прпизвпди ќе придпнесат за ублажуваое на
мпменталната спстпјба и надминуваое на ппследиците пд неликвиднпста и
пазарните пптещкптии. И ппкрај тещките услпви, планираме ппзитивен краен
резултат пд рабптеоетп вп 2016 гпдина.

-

Овпј план спдржи т.н. “далекусежни изјави”. Изјавите кпи ги вклушуваат збпрпвите
“пшекуваоа”, “планираме”, “прпценки”, “прпекти”, “предвидуваоа”, “мпжеме”,
“ќе”, “би требалп”, “бараме”, “веруваоа”, “сппред планиранптп”, “предвидуваме”,
“имаме намера” и слишни изрази се истп далекусежни изјави. Крајните резултати
мпже да се разликуваат пд наведените изјави ппд влијание на ппвеќе фактпри,
вклушувајќи нп не и пгранишенп на: знашајни прпмени на макрпекпнпмските и
пазарните услпви, ликвиднпсни и каматни ризици, ефектите пд мпнетарната и
фискалната пплитика на властите, непредвидени трпщпци, кпнкурентскипт фактпр
и влијаниетп врз прпдажните цени, прпмени вп закпнските регулативи, вища сила
итн.

РЖ ИНСТИТУТ АД СКППЈЕ
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