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ПОСТАВЕНИ ПРАШАЊА ОД АКЦИОНЕРИ ОД СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА СКОПСКИ ПАЗАР АД 
СКОПЈЕ ОДРЖАНО НА ДЕН 07.06.2019 ГОДИНА  СОГЛАСНО НОТАРСКИ АКТ Книга 7 ОДУ бр.256/19  И ОДГОВОРИ

ОД  12 ТОЧКИ НА ДНЕВЕН 
РЕД 

2. Одлука за усвојување на 
ревидирани финансиски 
ивештаи со состојба и за 
годината што завршува на 
31.12.2018 година, со предлог 
одлука

Г-дин Емил Гацев како ополномоштено 
лице од Даниела Гацева, постави прашање 
со колкав удел во финансиските извештаи 
во трошоци се влезени судските спорови 
и адвокатските услуги?

Судските спорови и адвокатските услуги се обелоденети во белешката 
кон финансиските извештаи број   17-Останати деловни расходи и истите 
се со удел од 1,4% во  вкупните трошоци . Судските и административни 
услуги се со удел од  0,30% во вкупните трошоци, додека адвокатските 
услуги со  1,10%.

2. Одлука за усвојување на 
ревидирани финансиски 
ивештаи со состојба и за 
годината што завршува на 
31.12.2018 година, со предлог 
одлука

Полномошникот г-дин Велимир Шиповиќ 
истакна дека од извештаите се гледа дека 
недвижностите се продават за поевтина 
цена за 30-40% од објективно пропишани 
вредности од страна на проценителите , 
односно недвижности проценети со 
вредност од 120 милиони денари нето 
објективна вредност се продаваат за 94 
милиони денари и постави прашање дали 
е некоја грешка или е некој глуп, ако не е 
зошто се продаваат поевтино?

Во Белешка кон финансиските извештаи број 5-Недвижности, постројки 
и опрема, нематеријални средства и вложувања во недвижности за 
изнајмување  обелоденети се продажбите и расходувањата. Продажната 
вредност на делот на продадените средства е 94.927 илјади денари. 
Друштвото оствари 24.214 илјади добивка и 11.026 загуба. Согласно 
усвоените сметководствени политики, ослободени се ревалоризациони 
резерви содржани во вредноста на продадените недвижности за 
изнајмување на износ од 40.762 илјади денари обелоденето во белешка 
11 кон финансиските извештаи, како и во Извештајот за сепфатна 
добивка. Во 2018 година со затварањето на малопродажната мрежа 
постоеше засилено темпо на отплата на доспеани тековни обврски кон 
доверителите и банките, поголеми напори за реализација на започнатите  
инвестициони активности со цел подобрување на работниот капитал, 
зголемена внимателност во степенот на задолжување, обезбедување на 
оптимална структура во изворите за финансирање со цел намалување на 
финансиските трошоци. 

3. Одлука за усвојување на 
годишниот извештај за 
работењето на Скопски пазар 
АД за 2018 година, со предлог 
одлука

Г-дин  Мишел Лалчевски Побара 
информација за Бит пазар што е со тој 
проект и до каде е?

Во рамките на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 
година во точка 10-Изгледи за Иден развој на Друштвото и неговиот 
деловен потфат на стр.12 и 13 се содржат информации околу 
инвестицијата за Реконструкција на Бит пазар. Планирана е фазна 
реконструкција. Првата фаза е веќе завршена и опфаќа простор од 
1200м2 на кој веќе се поставени и работат 162 нови продажни места-
тезги, наменети за продажба на непрехрамбени производи, како и 12 
нови локали со вкупна површина од 128м2. Истовремено, комплетно се 
реновирани сите веќе постоечки локали во рамките на овој простор. Во 
почетокот на 2019 година се создадоа услови за реализација на втората и 
третата фаза од проектот. Втората фаза е во завршна изведба со 
комплетно поставена челична конструкција, комплетно изработена 
инфраструктура и се пристапува кон бетонирaње на приземната подлога и 
подлогата за паркинг просторот. Оваа фаза опфаќа површина од 700м2 во 
едно ниво. Истовремено се градат уште 15 нови локали од втората фаза 
со вкупна површина од 180м2. Следи реализација на третата фаза во 
површина од 900м2, во најбрз можен рок, а за чија реализација се 
исполнети сите потребни услови.
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