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1. Промени во опкружувањето и одговор на Друштвото на промените  

Скопски пазар АД Скопје во 2018-та година  сериозно и посветено  продолжи со 

оптимизација на процесите, со цел значајно подобрување на ефективноста на 

операциите на Друштвото и неговите профитни центри. Овие мерки вклучуваа 

намалување на расходите на сите полиња на операции, внимателност во реализација 

на инвестициите и подршка за оние кои креираа значајна додадена вредност за 

Друштвото. 

Преземените ефективни мерки за затварање на малопродажбата и издавање на 

просторот во сопственост на Друштвото под закуп на други заинтересирани правни 

субјекти, покажа позитивни ефекти. 

Посебен акцент се посветуваше кон унапредување, модернизирање и развивање на 

сектор за недвижности и услуги во пазарите, кои продолжија да работат како 

квалитетни носачи на успехот и вредностите на Друштвото.  

Локациите на деловниот простор со кој управува Секторот за недвижности е 

атрактивна и претставува конкурентска предност на Друштвото. Деловниот простор во 

поголем дел е лоциран околу пазарите во град Скопје е со голема фрекфентност на 

купувачи. Корисници на услуги се микро субјекти, но и поголеми компании добро 

позиционирани на пазарот во рамките на својата дејност. Моменталната издаденост 

на деловниот простор е 89%. Редовно се истражува и следи пазарот на недвижности, 

заради зајакнување на конкурентската предност. 

Пазарите како продажни места се исто така позиционирани на атрактивни локации. 

Корисници на услугите воглавно се микро друштва, индивидуални земјоделци и 

производители. Активностите во овој оддел се фокусирани на зголемување на 

издаденоста на тезгите, ефикасност во наплатата и приспособување на работењето 

на зелените пазари кон законската регулатива -  Законот за трговија на зелените 

пазари чија примена е времено одложена . 

Друштвото ја прилагодуваше својата стратегија и и ги испорача следните резултати: 

НАГЛАСЕНИ  ИНДИКАТОРИ 

 

                Нето добивка            Вкупно приходи 

во сектормкд 11.796 илјади       мкд  332.261 илјади 

     Јан-Дек 2018 година во денари                                Јан-Дек 2018 година во денари 

  

 

Вкупни приходи 

Остварените вкупни приходи во периодот Јануари-Декември 2018 година изнесуваат 

332.261 илјади денари и во споредба со остварените во истиот период од 2017 

година бележат намалување од 46% како резултат на затварање на малопродажната 

мрежа.  

Во структурата на вкупните приходи најголемо учество од 88% или 292.870 илјади  

имаат оперативните  приходи остварени со продажба на добра и услуги, во кои 
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речиси 2/3 се приходи  од наем на недвижности и пазарите . Споредено со 2017 

година оперативните приходи бележат пад од 43%. Друштвото во континуитет 

реализира стабилни приходи од издавање на деловен простор и недвижности со 

тенденција значајно да ги подобрува севкупните деловни резултати преку издавање 

на севкупниот недвижен имот расположив за издавање. 

Останатите деловни приходи се намалени  за 60% во однос на 2017 година.  

Вкупни расходи 

Остварените вкупни расходи во периодот Јануари-Декември 2018 година изнесуваат 

317.660 илјади денари и во споредба со истиот период од 2017 година бележат пад 

од 47%. Забележан е пад на оперативните расходи од 50% како резултат на 

затварање на малопродажната мрежа како и  согласно воспоставената политика на 

еконимичност, одговорно работење и засилена контрола на трошоците. 

Финансиските расходи се намалени за 12%. 

Вкупната актива на Друштвото на 31.12.2018 година е 3.074.499 илјади денари и е 

зголемена за 2% во однос на претходната година. 

Вкупниот капитал на Друштвото на 31.12.2018 година е 2.021.620 илјади денари и 

е зголемен за 7% во однос на претходната година. 

Вкупните обврски и одложено плаќање на трошоци и приходи во идните 

периоди (ПВР) на 31.12.2018 се 1.052.879 илјади денари и  се намалени за 69.471 

илјади денари или 6% во однос на претходната година. 

За НАС 

Скопски пазар АД Скопје е Друштво кое опстојува на македонскиот пазар повеќе од 66 

години. Својот делокруг на работење го остварува преку два сектори: сектор за пазари 

и недвижности и сектор за трговија и угостителство. 

Секторот за пазари и недвижности врши организирање и раководење на снабдувачки 

центри на територија на град Скопје, во чии рамки работат зелените пазари и врши 

изнајмување на недвижности - деловен простор. Друштвото располага со 12 зелени 

пазари со вкупен број од околу 2700 продажни места - тезги, како и деловен простор, 

претежно наменет за издавање, со вкупна површина од околу 56.000 м2. 

Секторот за трговија и угостителство обавува трговија на големо како и електронска 

трговија на мало за стока за широка потрошувачка. Во рамките на овој сектор се врши 

и производство и дистрибуција на пецива, готвена храна и оброци. Угостителската 

дејност се реализира во рамките на Ресторан 14-ка. 

Вкупниот број на вработени на 31.12.2018 изнесува 188. 

Аспирации и вредности 

Нашата основна цел е подобрување на севкупните перформанси на Друштвото, преку 

максимална искористеност на капацитетите и обезбедување на развојна компонента, 

со цел одржување на лидерска позиција на пазарот. 
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Визија 

Наша визија е да обезбедиме проширување и осовременување на постоечките 

капацитети на деловен простор и пазари, како и едноставен пристап во снабдувањето 

со свежи прехранбени продукти во рамки на нашите деловни единици, запазувајќи ги 

највисоките стандарди на квалитет во оваа дејност. 

Мисија 

Преку спроведување на зацртаните планови за развој на нашите дејности, да 

создадеме подобри услови за корисниците на нашите услуги и за граѓаните на град 

Скопје, обезбедувајќи истовремено и вредност за вработените во Друштвото, 

акционерите и компанијата во целина. 

Системот на корпоративно управување на Друштвото се базира на законските прописи 

и Статутот на Скопски Пазар АД Скопје и како таков обезбедува: гарантирање на 

правата и интересите на акционерите, транспарентност на сопственичката структура, 

добра и јасна сегрегација на надлежностите, редовна и ефикасна контрола и ревизија, 

почитување на законите, етичките стандарди и практики, независност и објективност и 

останатите утврдени принципи на корпоративното управување.  Управувањето на 

Друштвото овозможува промовирање на фер релации, транспарентност и одговорност 

и е насочено кон одржување на рамнотежа меѓу економските и општествените цели и 

меѓу цели на поединецот и цели на заедницата и обезбедување на баланс на сите 

засегнатите страни. 

Корпоративното управување со Скопски Пазар АД  Скопје е организирано според 

двостепен систем, согласно Законот за трговски друштва. 

Управувањето со Друштвото се врши преку: 

 Собрание на акционери; 

 Управен одбор и  

 Надзорен одбор. 
 

Во текот на 2018 година, органите на управување со Друштвото ги вршеа своите 

активности во согласност со надлежностите утврдени со законските прописи и со 

Статутот на Друштвото. 

Собранието на акционери е највисок орган на Друштвото преку кој акционерите ги 

остваруваат своите права и интереси на акционерското друштво. Собранието може да 

одлучува ако на седницата присуствуваат акционери кои поседуваат најмалку 

половина од акциите со право на глас. Една обична акција дава едно право на глас. 

Одлуките на Собранието се донесуваат со мнозинство на гласови на сите присутни 

или претставени акционери. Собранието ја одобрува работата на Управниот и 

Надзорниот одбор и го одобрува начинот на кој се остварува управувањето со 

Друштвото. 

Во 2018 година одржана е 1 (една) седница на Собрание на акционери. 

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето на Друштвото и  
својата  функција ја реализираше во состав од 3 (три) членови и тоа: 

1. Предраг Милосављевиќ - Претседател на Надзорен одбор; 
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2. Ванчо Ачовски - Независен член на Надзорен одбор и 

3. Звонко Стојчев  - Член на Надзорен одбор. 

Со Одлука број 02-1411 од 20.04.2015 назначен е Звонко Стојчев за член на Надзорен 

одбор, со мандат од 6 (шест)  години. 

Со Одлука бр.02-1411/17-36/03.05.2017 избран е Предраг Милосављевиќ како 

Претседател на Надзорен одбор со мандат од 6 (шест) години. 

Со Одлука бр.02-1411/17-37/03.05.2017 избран е Ванчо Ачовски како Независен член  

на Надзорен одбор со мандат од 6(шест) години.  

Во тек на 2018 година Надзорниот одржа редовни седници на кои расправаше за 

значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото и реализираше 

останати работи од тековен карактер кои се во рамки на неговите предвидени 

надлежности. 

Управниот одбор е орган преку кој се остварува управувањето на Друштвото и се 

состои од 5 (пет) члена и тоа: 

1. Сашо Давитковски - Претседател на Управен одбор, назначен со Одлука на 

Надзорен одбор број 02-305/45-4 од 13.04.2017 година ,  со претстоен  мандат  од  

6(шест) години; 

2. Тошо Давитковски - Член на Управен одбор, назначен со Одлука на Надзорен одбор 

број 02-305/45-4 од 13.04.2017 година ,  со претстоен  мандат  од  6(шест) години; 

      3. Боце Славков - Член на Управен одбор, назначен со Одлука на Надзорен одбор 

број 02-305/45-4 од 13.04.2017 година ,  со претстоен  мандат  од  6(шест) години; 

      4. Снежана Ристова - Трифуноска  - Член на Управен одбор, назначена со Одлука на 

Надзорен одбор број 02-305/45-4 од 13.04.2017 година ,  со претстоен  мандат  од  

6(шест) години и 

      5. Бобан Димоски - Член на Управен одбор (на место на  Слободанка Ристовска) , 

назначен со Одлука на Надзорен одбор број 02-305/24-1 од 10.12.2018 година ,  со 

претстоен  мандат  од  6(шест) години. 

Заради постигнување на поголеми и континуирани позитивни резултати,  Друштвото  

во рамките на Финансиската програма и план за работа за 2019 година , ќе се 

фокусира  на следните клучни цели: 

 Јакнење на ефикасноста и економичноста на деловното работење и 
намалување на тековните оперативни трошоци; 

 Реализација на стабилни приходи од издавање на деловен простор и 
недвижности со тенденција за подобрување на севкупните деловни резултати 
во овој сегмент; 

 Континуирана модернизација и проширување на постоечките објекти и опрема; 

 Инвестиција  во реконструкција на Бит пазар. 
 

Како до сега така и во 2018 година ќе продолжиме со нашата заложба како 

општествено одговорна компанија во следните клучни области: 

 хуманитарни проекти; 

 образование, наука и култура; 

 медицина и 

 спорт. 
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2. Политика на вложувања за одржување и за подршка на успешноста во 

работењето на Друштвото 

Друштвото во 2018 година продолжи со залагањето за воспоставување на политика на 

вложувања за оптимизирање на успешноста на работењето, респектирајќи ја 

основната цел - подобрување на ликвидноста на Друштвото. 

Вкупните инвестиции во нематеријални и материјални средства, вложувања во 

недвижности и аванси за инвестиции за периодот јануари-декември 2018 година 

изнесуваат 49.398 илјади денари. 

3. Политика на дивиденди е заснована на избалансиран пристап кој го зема предвид 

неопходното задржување на добивката за потребите на финансирање на идните 

инвестиции, како и стапката на поврат на вложениот капитал и износот на исплатена 

дивиденда. 

При утврдување на Предлог одлуката за распределба на добивката и исплата на 

дивидендата, Раководството на Друштвото ги зема предвид низа фактори, вклучувајќи 

ја финансиската ситуација, плановите за инвестиции, обврската за отплата на 

кредити, макроекономското опкружување и законските прописи. Секој од овие фактори 

посебно или во комбинација, доколку е доволно значаен, може да влијае на 

предложената одлука за распределба на добивката. 

Согласно Одлуката на Годишното Собрание на акционери, Друштвото во 2018 година 

чистата добивка од 2017 година не ја распореди за дивиденда, туку за инвестиции. 

Одлуката за употребата на чистата добивка за 2018 година  ја носи Собранието на 

акционери на редовното Годишно собрание. 

 

4. Изворите на средства на Друштвото обезбедуваат стабилност и континуираност. 

Согласно Билансот на состојба, вредноста на пасивата  на Скопски пазар АД Скопје за 

2018 година изнесува 3.074.499 илјади денари и во однос на претходната година 

бележи раст од околу 2%.  

Главнината и резервите учествуваат со 66% во вкупните извори на средствата на 

Друштвото, и истите се зголемени за 7% во однос на претходната година, воглавно 

како резултат на ефектите од извршена проценка на вложувања во недвижности кои 

се издадоа под оперативен наем во 2018 година. 

Добивката за финансиската година  е зголемена за 75% во однос на претходната 

година. 

Вкупните обврски  учествуваат со 34% во вкупните извори на средства на Друштвото и 

истите се намалени за 6% во однос на 2017 година.  

Од Вкупните обврски  на износ од 1.052.879 илјади денари, 27% или 284.097 илјади 

денари се долгорочни обврски, додека  73% или 768.782 се краткорочни обврски.  

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање на периодична 

основа. 
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5. Политика на однос на долгорочен долг спрема основна главнина 

Значаен извор на финансирање на Друштвото се кредитите како извори на 

финансирање. 

Долгорочниот долг на Скопски пазар АД Скопје учествува со 14% во главнината и 

резервите (2017: 18%). 

I. ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ 

  2018 2017 

1 Финансиска сигурност-учество на главнината и 

резервите во вкупната пасива (во %) 

65,8 62,8 

2 Степен на кредитна способност-однос помеѓу 

главнината и резервите, долгорочните 

резервирања и долгорочните обврски со 

нетековните средства (во %) 

78,4 77,6 

3 Степен на самофинансирање-однос помеѓу 

главнината и резервите, долгорочните 

резервирања и нетековните средства и залихите 

(во %) 

67,6 64,6 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЛОВНА УСПЕШНОСТ 

  2018 2017 

1 Добивка за финансиската година по работник во 

денари 

62.745 23.120 

2 Добивка во однос на вкупната актива (во %) 0,4 0,2 

3 Добивка за финансиската година во однос на 

главнина и резерви 

0,6 0,4 

4 Просечна бруто плата по работник во денари 48.736 40.429 

5 Просечна нето плата по работник во денари 31.662 26.406 

6 Просечен број на вработени врз основа на часови 

на работа (цел број) 

 

188 

 

292 

 

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање како однос на 

нето обврските по позајмици со камата во однос на вкупниот капитал. 

Активата на Друштвото е зголемена за 2% во однос на претходната година и 

31.12.2018 изнесува 3.074.499 илјади денари. 

Нетековните средства учествуваат со  95,7% во  активата на Друштвото  или 2.941.743 

илјади денари. 

Тековните средства и платените трошоци за идни периоди и пресметани приходи 

(АВР)  учествуваат со 4,32% во активата или 132.756 илјади денари. 

Со главнината и резервите и долгорочните обврски се покриваат 78,4% од 

нетековните средства. 

Забележителна е подоптимална тековна и општа ликвидност. 

Друштвото остварува зголемена добивка и ја акумулира. Главнината има доминантно 
учество во вкупните извори на финансирање. 
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Главнината на Друштвото е 2 милијарди денари и учествува со 66 % во вкупната 
пасива, што укажува на натпросечен степен на финансиска сигурност. 

Друштвото сепак поседува оптимална финансиска стабилност и континуирано 
профитабилно работење, континуирано добро работење на сегментите 
недвижности и пазари,  пристап до финансиски ресурси кои повремено се 
користат за тековни потреби. 

Друштвото ги вложува сите напори за реализација на започнатите и планираните 
инвестициони активности, со цел подобрување на работниот капитал, подобрување на 
ефикасноста и ефективноста на деловните операции и зголемена внимателност во 
степенот на задолжување, а со цел одржување на стабилен и одржлив развој и 
контуинуитет во работењето и обезбедување на оптимална структура на изворите на 
финансирање, со цел намалување на трошокот за финансирање. 

6. Политика на управување со ризикот 

Системот за управување со ризиците на Друштвото е во согласност со природата, 

големината и комплексноста на деловните активности кои ги реализира Друштвото, а 

ги опфаќа следните видови ризик: финансиски, ликвидоносен, кредитен, пазарен, 

оперативен и ризик за управување со капиталот. Во системот за управување со 

ризици Друштвото вклучува и други ризици на кои е изложено во своето деловно 

работење, во случај да се утврди дека тие ризици имаат значајно влијание врз 

работењето на Друштвото. 

Скопски Пазар АД Скопје континуирано управува со ризиците преку нивна навремена 

идентификација, оценка, следење, контрола и известување. За таа цел  има добро 

поставен систем за управување со ризиците кој ги инкорпорира следните елементи:  

 дефинирање на процес на управување со ризикот во рамките на 
организационата структура на Друштвото, планирање на  управување со 
ризикот и делегирање на надлежностите и одговорностите за управувањето со 
него; 

 следење на приливи и одливи на паричните средства; 
 обезбедување на соодветна структура на активата и пасивата; 
 дефинирање на финансиски инструменти за обезбедување на плаќањата; 
 обезбедување на извори на средства соодветно на рочноста и на нивната 

употреба; 
 утврдување на процедури за дефинирање на дозволени исклучоци и 

делегирање на одговорност за одлучување за примена на тие исклучоци; 
 поединечно следење на пооделни значајни коминтенти (како купувачи така и 

добавувачи) кои можат да влијаат врз финансиската стабилност на 
компанијата; 

 идентификување и следење на посебни финансиски извори (банкарски 
кредити, средства земени за лизинг, заеми и сл.) од аспект на нивната 
стабилност и рочност; 

 обезбедување на систем на следење на потенцијални обврски по основ на 
планирани активности на друштвото и  

 утврдување и следење на ризични индикатори (коефициенти, соодноси, 
споредби со опкружувањето). 

Во функција на претходното, посебно место и улога има службата за внатрешна 

ревизија, како посебен орган кој врши следење и контрола на ризикот,  

ефикасноста и адекватноста на интерните контроли, спроведување на законските 

прописи  и усогласеност со интерни политики и процедури. 
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7. Големи зделки 

Големи зделки се сите оние (вклучувајќи , без ограничување, заем, кредит, залог, 

гаранција или меѓусебно поврзани зделки со кои се стекнува или отуѓува имот на 

друштвото, чија вредност изнесува над 20% од книговодствената вредност на имотот 

на друштвото определена врз основа на последните финансиски извештаи на 

друштвото, со исклучок на зделки извршени (остварени) во текот на редовното 

работење на друштвото , зделки поврзани со стекнување преку запишување на обични 

акции на друштвото и зделки поврзани со стекнување на конвертибилни обврзници. 

Основа за идентификување на големи зделки 

За целите на утврдување на сметководствената вредност на имотот на Друштвото, 

под имот на Друштвото , согласно член 3 став (21) од Законот за трговски Друштва 

(Сл.весник на РМ 28/04....120/2018, авт.толкувања 195/2018)  се подразбираат 

вкупните средства на Друштвото како севкупност на правата, сопственички и други 

стварни права што Друштвото  ги стекнува над добрата (пари, ствари и права) што 

акционерите ги вложиле во Друштвото или кои што Друштвото ги стекнало со своето 

работење.  

Согласно податоците од ревидираните финансиски извештаи за 2017 година 

минималната сметководствена  вредност на имотот како  основа за идентификација на 

голема зделка  изнесува 603.166 илјади мкд  (20% од  сметководствена вредност на 

имотот кој на 31 декември 2017 година  има  вредност од 3.015.829 илјади мкд) и 

истиот е основа за идентификување на големи зделки за 2018 година. 

Идентификување и одобрување на голема зделка 

Согласно член 455 и член 456 од Законот за трговски друштва,  не е идентификувана 

ниту одобрена голема зделка за годината која завршува на 31.12.2018 година. 

8. Зделки со заинтересирана страна 

Согласно член 457 и 459 од Законот за трговски друштва лица кои се јавиле како 

заинтересирани  страни во во зделките со Скопски ПАЗАР АД Скопје за 2018 година, 

го известиле Надзорниот одбор на Скопски пазар АД Скопје и тоа: 

 Предраг Тасиќ - Директор на сектор за трговија и угостителство и 
 Ванчо Ачовски - Независен член на Надзорен одбор на СКОПСКИ ПАЗАР АД 

Скопје. 

8/1. Скопски Пазар АД Скопје примил позајмица од Марија Тасиќ од Скопје, согласно 

договор за позајмица бр.05-214 од 19.04.2018 година. 

Вредноста на зделката во апсолутен износ е 500 илјади денари и претставува 0,02% 

од активата на ревидирани финансиски извештаи за 2017 година. 

Страна на зделката е:  

- Скопски Пазар АД како заемопримач и  
- Марија Тасиќ како заемодавач. 

Заинтересирани страни се:  

 Предраг Тасиќ - Директор на сектор за трговија и угостителство  на Скопски 
Пазар АД Скопје и  

 Марија Тасиќ , сопруга на раководното лице. 
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Други материјални услови на зделката: 

- Примената позајмици е со рок на враќање од 1 (еден) месец без пресметана 
камата на износот што се враќа. 

Друго 

Заемот  е вратен со 31.12.2018 година согласно договорените услови - без камата. 

Зделката е во согласност со законските прописи во РМ.Не постои очигледен 

несразмер меѓу заемни давања и сторувања кои произлегуваат од договор склучен 

меѓу заинтересирани страни. Договорот е без камата.Не постојат факти и околности 

кои претставуваат основ за причинување на штета на Друштвото. 

Позајмените средства се во интерес на Друштвото и се  искористени за  одржување на 

моменталната ликвидност.  

Информацијата и податоците за зделката со заинтересирана страна се едногласно 

прифатени од Надзорниот одбор како информација на одржаната седница на ден  

09.05.2018 година согласно Одлука  број 02-305/18-4 од 09.05.2018 година.  

8/2.Скопски Пазар АД Скопје примил позајмица од ГЦМ Енерго Консалт ДООЕЛ  од 

Скопје, а согласно договор за позајмица бр.05-367 од 31.07.2018 година. 

Вредноста на зделката во апсолутен износ е 1.000 илјади денари и претставува 

0,03% од активата на ревидирани финансиски извештаи за 2017 година. 

Страна на зделката е:  

- Скопски Пазар АД како заемопримач и  

- ГЦМ Енерго Консалт ДООЕЛ  Скопје како заемодавач. 

Заинтересирани страни се:  

 Ванчо Ачовски - Независен член на Надзоред одбор на Скопски пазар АД 
Скопје и основач и управител на заемодавачот. 

Други материјални услови на зделката: 

- Примената позајмици е со рок на враќање од 10 дена без пресметана камата на 
износот што се враќа. 

Друго 

Заемот  е вратен со 31.12.2018 година согласно договорените услови - без камата. 

Зделката е во согласност со законските прописи во РМ. Не постои очигледен 

несразмер меѓу заемни давања и сторувања кои произлегуваат од договор склучен 

меѓу заинтересирани страни. Договорот е без камата.Не постојат факти и околности 

кои претставуваат основ за причинување на штета на Друштвото. 

Позајмените средства се во интерес на Друштвото и се искористени за  одржување на 

моменталната ликвидност.  

Информацијата и податоците за зделката со заинтересирана страна се едногласно 

прифатени од Надзорниот одбор како информација на одржаната седница на ден  

31.07.2018 година согласно Одлука  број 02-305/20-1 од 31.07.2018 година. Ванчо 

Ачовски Независен член на Надзорниот одбор на Скопски Пазар АД Скопје, во 

својство на поврзана страна во зделката, не учествува  во одлучување за прифаќање 

и неприфаќање на истата. 

Зделките со заинтересирана страна за 2018 година се под 10% од последните 

ревидирани финансиски извештаи на Друштвото и се во домен на постапување на 

Надзорен одбор, без обврска за постапување кај акционерски друштва кои котираат на 

берза  согласно член 460-а од Законот за трговски друштва. 
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9. Средства на друштвото чија што вредност не е одразена во билансот на 

состојба според Меѓународните стандарди за финансиско известување 

Друштвото нема средства чија што вредност не е одразена во Билансот на состојба во 

согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување прифатени во 

Република Северна Македонија (понатаму: МСФИ). Нема значајни трансакции кои не 

биле соодветно евидентирани во сметководствената евиденција, а кои се внесени во 

финансиските извештаи. Мерењето, презентирањето и обелоденувањето на 

објективната вредност во финансиските извештаи се во согласност со МСФИ. 

Износите евидентирани или обелоденети во финансиските извештаи ја презентираат 

нашата најдобра проценка на објективната вредност на средствата и обврските во 

согласност со МСФИ. Мерните методи и значајните претпоставки кои се употребени 

при одредување на објективната вредност се соодветни на околностите и како 

резултат на проценките и обелоденувањата се разумни. 

10. Изгледи за идниот развој на друштвото и неговиот деловен потфат 

Скопски пазар АД постојано инвестира и планира да реализира адекватно ниво на 

инвестициски вложувања за модернизација, проширување на објекти и опрема кои се 

позиционирани на стратешки и фреквентни локации.  

Во поглед на инвестициите во претстојната година како приоритетни инвестиции во 

2019 година се планираат:  

1. Бит пазар 

Проектот Битпазар е дел од интегрираната стратегија на Скопски пазар АД Скопје и 

истиот е во содејство со мисијата за развој и модернизација на бизнисите со деловен 

простор и зелените пазари, со посебен акцент за модернизација и доизградба на 

атрактивен деловен простор лоциран на стратешки локации. 

Добиено е одобрение за градење броj УП-09-27/25.01.2018 година со правосилност од 

21.03.2018 година и предвидена е  повеќе фазна градба со цел  профитниот центар 

Битпазар да  работи паралелно. Вкупната инвестиција за реализирање на 

проектот изнесува 2,5 милиони евра. Средствата се обезбедуваат од 

сопствени извори  преку продажба на сопствен новоизграден деловен простор 

на истата локација. 

Зошто ваква инвестиција? 
Градот Скопје име недостиг од атрактивен мултифунционален снабдувачки центар со 

современ зелен пазар и модерен паркинг простор во најтранзитниот дел на градот 

каде се спојува и обединува централното градско подрачје и во околината има 

значајни институции и секогаш атрактивната Скопска чаршија. Битпазар претставува 

нераскинлив дел од Скопје повеќе од 500 години. Инвестицијата во модернизација, 

совршената локација и пространоста, ќе го потврди значењето на Битпазар како пазар 

за цел град, каде секој посетител е добредојден и секогаш може во целост да ги 

задоволи своите потреби од најширокиот асортиман на производи и услуги. 

Инвестицијата ќе допринесе значајно да се зголеми понудата со добра и услуги на 

пазарот (се на едно место), а воедно ќе биде достапна долгоочекуваната услуга на 

обезбедување на паркинг простор, со што ќе се овозможат комплетни услови за 

релаксирано, достапно и безбедно пазарење. 
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Реконструкцијата се состои од покривање на целокупната површина на пазарот со 

настрешница која во исто време ќе преставува и површина за надземен паркинг 

простор кој ќе обезбеди 230 паркинг места кои се повеќе од неопходни за подобро 

функционирање на пазарот, а кои истовремено ќе отворат нов бизнис за нашата 

компанија. Притоа ќе се обнови и подлогата на пазарот со цела неопходна подземна 

инфраструктура, како и обновување на продажните места (тезги). Исто така ќе се 

изгради нов деловен простор  со површина од околу 600 м2. 

Првата фаза од планираната инвестиција за реконструкцијата на Битпазар е веќе 

завршена и во почетокот на 2019 година се отворија  нови 143 продажни места - тезги 

согласно новата реонизација на просторот. Со тоа се обезбеди пристапен простор и 

услови за отпочнување на припремни активности за стартување и реализација на 

втората фаза од реконструкцијата. 

Со овој проект ќе се оствари  сеопфатно задоволување на желбите, потребите и 

можностите на сите актери во заедницата и воедно ќе обезбеди долгорочна 

одржливост и тековни придобивки за Скопски пазар АД Скопје, како сериозен клучен 

бизнис оператор во дејноста на изнајмување на деловен простор и пазари. 

2. Инвестиционен проект Тафталиџе 

Започнатиот инвестиционен проект за изградба на станбено деловен простор наменет 

за продажба и тоа 135 м2 деловен простор и 789 м2 станбена површина по пат на 

соинвеститерство, ќе се реализира во 2019 година. 

 
11. Активности во сфера на истражување и развој 

Друштвото своите времени активности за истражување и развој ги спроведува во 

рамките на целниот пазар на кој делува. Истите вклучуваат прибавување на пазарни 

информации, мерење на потенцијал на пазарот, анализа на продажбата,иницијално 

истражување на пазарот, информации за цени, услуги, потреби, побарувачка и 

конкуренција и слично. 

12. Информации во врска со стекнување сопствени удели или акции 

Откупот на сопствени акции е мотивиран од потребата за стратешко   позиционирање 
и одржување на стабилноста на Друштвото преку подобрување на перформансите на 
сопственото портфолио на акции. 

Во  2018 и во 2017 година Друштвото нема извршено откуп на сопствени акции. 

На 31.12.2018 година Друштвото има 8.293 сопствени обични акции  и 800 сопствени 
приоритетни акции или севкупно 9.093 сопствени акции, што е 10,6269% од вкупниот 
број на акции на Друштвото. 

Напомена: Извршените купопродажби на сопствени обични акции во 2015 година се 
извршени со трансакциите 1КБКБ 080515481669 од 08.05.2015 - 121 обична акција, 
1КБКБ 130515481825 од 13.05.2015 - 50 сопствени обични акции и 1 КБКБ 
150515481899 од 15.05.2015 - 30 сопствени акции, или вкупно 201 обична сопствена 
акција, се оспорени со тужба ТС278/15 од 16.12.2015 година, со нов број ТС 490/17. 
Предметот е пред Апелациониот суд по жалба на Скопски пазар АД Скопје. Се очекува 
правосилно завршување на спорот, па во тој период со посочените стекнати сопствени 
обични акции Друштвото нема да располага. 
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ПРИЛОГ: 

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31 декември 2018 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА за годината која завршува на 31 декември 2018 
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ПРОФИЛ НА ДРУШТВОТО 

Целосен назив на Друштвото СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во 

приватна соственост за услуги во прометот и 

трговија извоз-увоз -Скопје 

Краток назив на Друштвото СКОПСКИ ПАЗАР АД СКОПЈЕ 

Претседател на Управен одбор Сашо Давитковски 

Седиште на Друштвото Ул.Ѓорче Петров бр.7, 1000 Скопје 

Телефон +389 2 404 300; +389 2 404 100 

Факс +389 2 404 313 

e-mail info@skp.mk 

Web site www.skopskipazаr.com.mk 

Приоритетна дејност 68.20-Издавање и управување со сопствен 

недвижен имот или недвижен имот земен под закуп 

(лизинг) 

Даночен број 4030952259530 

Матичен број 4061764 

Жиро сметка 300000000010512 

Банка Комерцијална банка АД Скопје 

Организационен облик Акционерско друштво 

Датум на основање 09/05/1952 

Датум на основање при Трговски регистар 05.06.2006 

Вкупен број на акции 85566 

Номинална вредност на една акција 51,13 ЕУР (3.092,48 денари) 

Вкупно основна главнина 264.611 илјади денари 

Вкупен број на акционери 238 

Број на вработени на 31.12.2018 188 

Големина на субјектот  голем 

 


