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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
Резиме  
 
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност на Градски трговски центар, Акционерско друштво за 
издавање на деловен простор под закуп, Скопје ( во понатамошниот текст ГТЦ АД 
Скопје) за 2020 година.   
 
Со извршената ревизија изразивме неповолно мислење за реалноста и 
објективноста на финансиските извештаи за 2020 година и  мислење со резерва за 
усогласеност со законската регулатива, упатства и воспоставени политики. 
 
Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност 
за 2008 година со која е изразено неповолно мислење за вистинитоста и 
објективноста на финансиските извештаи и мислење со резерва за усогласеност со 
закони и прописи. 
Од последната извршена ревизија поминат е подолг временски период во кој 
законската регулатива има измени, поради што имплементацијата на дадените 
препораки не беше  предмет на проверка. 

 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност 
кај ГТЦ АД Скопје за 2020 година констатирани се следните состојби: 

- не се донесени документи за долгорочно стратешко планирање кое треба 
да овозможи  утврдување на  долгорочните стратешки цели на друштвото; 

- не е спроведена   постапка за ресертификација и екстерна проверка како и 
воведување на повисок степен на ISO стандардизирање на деловните 
процеси на друштвото кои се воведени во 2006 година; 

- не е воспоставен механизам на контрола при издавањето на излезните 
фактури што влијае на  нивната  комплетност и точност; 
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- внатрешна ревизија која треба да придонесе за подобрување на работењето 
и зголемување на ефективноста на системот на внатрешна контрола на ГТЦ 
АД Скопје не е воспоставена; 

- утврдивме недоследности во примената на Законот за работните односи и 
интерните акти при исплата на платите; 

- воспоставениот начин на изготвување на фактурите за тековно и 
инвестиционо одржување не е во целост согласно донесената Одлука за 
начинот на фактурирање што влијае на точноста и транспарентноста на 
остварувањето на приходите по тој основ; 

- фактурирањето на расходите за: тековно одржување, електрична и 
топлотна енергија не е во целост согласно донесената одлука и 
методологија и истите не се променети подолг временски период иако 
законската регулатива во овој дел е променета; 

- постојат недоследности во начинот на спроведување на пописот на 
средствата и изворите на средствата; 

- дел од вредноста на залихите во магацините на ГТЦ АД Скопје кои биле 
набавени во претходниот период,  немаат употребна вредност и може да се  
технолошко застарени за што е потребно нивно преоценување и 
постапување согласно законската регулатива; 

- не е извршено запишување на правото на сопственост на земјиштето  и на 
дел од  деловниот простор на објектот на Градскиот трговски центар  што 
може да влијае на  правната сигурност на сопственоста; 

- вредноста на деловниот објект – Градски трговски центар, не е реално и 
објективно искажана во финансиските извештаи, за  делот кој припаѓа на 
ГТЦ АД Скопје; 

- неусогласеност меѓу вредноста на основната главнина евидентирана во 
трговските книги и запишаниот основачки влог во Централниот регистар 
на РСМ и во Статутот на друштвото и 

- недоследности при спроведувањето на ЗЈН. 
 
Во делот на Нагласување на прашање на неизвесност и континуитет го истакнавме 
следното: 

- состојбата со сопствениот и продадениот  деловен простор; 
- доделената државна помош од страна на Владата на РСМ за справување со 

пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19; 
- состојбата со подигнат долгорочен кредит во 2020 година поради состојбата 

со пандемијата и намалената ликвидност; 
- состојбата во врска со зголемувањето на цената на електричната енергија и 

раскинувањето на договорот со економскиот оператор и  
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- судските постапки кои се во тек во кои друштвото се јавува во улога на 
тужител или тужена страна. 

  
Од страна на  Извршниот директор на ГТЦ АД Скопје, доставени се забелешки 
на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, истите се разгледани и 
констатирано е дека дел од нив претставуваат известување за преземени мерки 
и активности по утврдени состојби и дадените препораки, образложенија за 
причините кои довеле до состојбата, дел не се прифаќаат поради не доставени 
докази кои би имале влијание на констатираните состојби, а една забелешка е 
делумно прифатена во делот на износот на констатираната состојба. Делумно 
прифатената забелешка соодветно е променета во Конечниот извештај на 
овластениот државен ревизор.  
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи од страна 33 до 

страна 35 заедно со ревизија на усогласеност на ГТЦ АД Скопје, кои се состојат 
од Биланс на состојба на ден 31 декември, Биланс на успех, Извештај за промени 
во главнината/капиталот и Извештај за паричните текови за 2020 година и 
преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон 
финансиските извештаи. 
 

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена 
согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма 
за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 година согласно член 23 од 
Законот за државна ревизија. 
 

1.3. Извршена е ревизија и издаден е Конечен извештај за финансиските извештаи 
и ревизија на усогласеност за 2008 година во кој ревизијата изразила  неповолно 
мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и 
мислење со резерва за усогласеност со закони и прописи.  
 

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на 
раководството на ГТЦ АД Скопје застапувано од: 
 
- м-р Ѓоко Трајчевски дипломиран инженер, извршен директор од 09.08.2017 

година и повторно избран на ден 11.06.2021. 
 

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на 
интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно 
презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами 
или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и 
правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. 
 
Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека 
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики. 
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1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од 
точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и 
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи, во сите материјални 
аспекти се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на 
постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како 
поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето 
на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална 
неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки. 
При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли 
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските 
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во 
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на 
внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на 
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, 
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 
Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 
2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата 

 
2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да 

добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како 
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради 
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење 
за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, 
во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да 
известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со 
ревизорските наоди. 
Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските 
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, 
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските 
извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната 
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законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува 
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања. 
 

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во Република Северна Македонија.  
 

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 08.11. 2021 
до 28.02.2022 година кај ГТЦ АД Скопје од тим на Државниот завод за ревизија. 

 
 

3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките 
 

Извршена е ревизија и издаден е  Конечен извештај за финансиските извештаи 
и ревизија на усогласеност за 2008 година од кога е  поминат подолг временски 
период и во кој период законската регулатива има измени, поради што 
имплементацијата на дадените препораки не беше предмет на проверка. 

 
 
4. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот 
состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на 
ревизија одржан на 09.03.2022 година.  
 
На ден 20.05.2022 година, од страна на Извршниот директор на ГТЦ АД Скопје, 
добиени се забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор. 
Забелешките се однесуваат на точките 4.1.1., 4.2.3., 4.2.4., 4.4.2., 4.4.3. и 4.4.4. Истите 
се разгледани и е констатирано дека поголем дел претставуваат известување за 
преземени мерки и активности по констатираните состојби и дадените 
препораки, образложение за причините кои довеле до состојбата, дел не се 
прифатени поради не доставени докази кои би имале влијание на 
констатираните состојби, а забелешката за точката 4.4.2. делумно се прифаќа, во 
делот на утврдениот износ поради што  во Конечниот извештај на овластениот 
државен ревизор соодветно ќе биде променет.  
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Констатирани се следните состојби: 
 
4.1. Внатрешни контроли   
 
4.1.1.  Системот на финансиско управување и контрола во ГТЦ АД Скопје  треба да е 

воспоставен согласно барањата на Стандардите за внатрешна контрола во 
јавниот сектор. Контролните активности ги опфаќаат процедурите кои се 
спроведуваат за намалување на ризиците како и контрола на клучните 
економски операции. 
Со извршениот увид во воспоставениот систем на внатрешни контроли го 
констатиравме следното:  
- ГТЦ АД Скопје врши краткорочно планирање на работењето на почетокот на 

секоја година, за што носи Годишен план за Економско-финансиското 
работење со кој се утврдуваат планираните активности на годишно ниво. 
Последно донесен долгорочен документ е „Стратегискиот план за развој на 
ГТЦ АД Скопје“, од декември 2008 година кој се однесува за период 2009-2015 
година, поради што не се утврдени долгорочните стратешки цели, стандарди 
на работење  како и капиталните и развојни проекти што треба да придонесе 
за долгорочно успешно и профитабилно работење на ГТЦ АД Скопје. Во текот 
на ревизијата донесена е Одлука за формирање на комисија за изготвување 
на предлог Стратегиски план за развој на ГТЦ АД Скопје за периодот 2022-
2025 година;  

- во јуни 2006 година ГТЦ АД Скопје има воведено Систем за управување со 
квалитет ISO 9001:2000 со кој се опфатени процесите во друштвото, 
управувањето и развојот со ресурсите и  донесен е Правилник за материјално 
и финансиското работење. За следење на имплементацијата на 
воспоставените процедури на ISO 9001:2000 не е назначено лице или 
организациона единица. Имајќи предвид дека се поминати 15 години од 
нивното воведување a при тоа, законската регулатива како и начинот на 
работење на друштвото  во голем дел се променети,  се јавува неопходност од 
ажурирање и унапредување на  процесите и контролите на работењето, во 
согласност со современите барања на корисниците на услугите на ГТЦ АД 
Скопје; 

- процесот на изготвување на фактурите врз основа на кое се остваруваат 
приходите во ГТЦ АД Скопје, по основ на закуп на деловен простор од 
физички и правни лица, од реклами и по основ на фактурирање на 
комуналиите на корисниците се врши од страна на задолжено лица од 
Секторот за ИТ, врз основа на добиени месечни информации за настанатите 
промени од Секторот за комерцијални работи и од Секторот за технички 
работи. Сите параметри  и месечни промени кај  комитентите (квадратура, 
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цена, удел) се внесени  во системот и врз основа на нив  ИТ лицето врши 
поединечно фактурирање при што автоматски се креира збирен налог кој се 
евидентира во деловните книги односно воспоставена е автоматска 
изработка и книжење на излезните фактури во деловните книги. Со 
ревизијата констатиравме дека не е донесена процедура за начинот на 
фактурирање. Поради обемноста и големиот број на излезни фактури кои се 
изработуваат во текот на еден месец, не е воспоставен механизам на 
контрола а при тоа финансиските  налози не се потпишани, што создава 
ризик во однос на нивната точност и комплетност. Во текот на ревизијата а со 
цел подобрување на контролниот систем од страна на ОД донесена е 
Процедура за фактурирање во Секторот за комерцијални работи и 
маркетинг1. 

 
Горенаведените состојби не се во согласност со Стандард 8 – Планирање, 
Стандард 11 – Управување со ризикот, Стандард 12 – Процедури и Стандард 22 
– Проверки и оценување на контролата, во кои стандарди се утврдени 
барањата за воспоставување на  ефикасен систем на внатрешни контроли за  
управување со ризикот, долгорочното планирање како и донесување на 
пишани процедури за клучните економски операции заради ефикасно 
остварување на целите на Друштвото.   

 
Препорака: 
Надлежните органи на управување и раководење да преземат мерки за: 
- да се продолжи со активностите за донесување на долгорочен документ за 

стратешко планирање на ГТЦ АД Скопје и негово имплементирање; 
- избор на сертификационото тело за спроведување на постапка за 

ресертификација и екстерна проверка на ISO стандардизирање на деловните 
процеси на друштвото и донесување на клучните процедури и  

- доследно имплементирање на донесената процедура за фактурирање во 
Секторот за комерцијални работи и маркетинг и воведување на механизам на  
контрола на излезните фактури за месечен закуп, реклама и на комунални 
трошоци на субјектите и потпишување на финансиските налози од страна на 
задолжените лица. 
 

 
 
 
 

                     
1 Број 0202-403/5 од 28.01.2022 година 
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4.2. Усогласеност со закони и прописи 
 
4.2.1. Со член 31 од ЗЈВФК пропишана е обврската на раководителот на субјектот од 

јавниот сектор за основање на единица за внатрешната ревизија и 
критериумите врз основа на кои истата треба да се основа. Во наведениот член 
предвидено е дека единица за внатрешна ревизија со најмалку еден внатрешен 
ревизор и раководител на единицата за внатрешна ревизија се формира 
доколку просечниот финансиски план во последните три години го надминува 
износот од 50 милиони денари.  Иако ГТЦ АД Скопје го исполнува наведениот 
законски критериум ревизијата констатира дека не е предвидена и формирана 
единица за вршење на работите од областа на внатрешната ревизија. 

       Не воспоставената внатрешна ревизија не овозможува на  раководното лице 
да  добие независно, објективно уверување и совет со цел подобрување на  
работењето и зголемување на ефективноста на системот на внатрешна 
контрола. 
Истакнуваме дека во периодот на вршење на ревизијата донесена е Одлука за 
дополнување на Правилникот за организациона поставеност и 
систематизација на работните места на ГТЦ АД Скопје2 со која се формира 
Служба за внатрешна ревизија со 2 (две)  работни места раководител на 
службата за внатрешна ревизија  и внатрешен ревизор. 

 
Препорака: 
Одговорните лица за управување и раководење да продолжат со започнатите 
активности  за пополнување на работните места во Единицата за внатрешна 
ревизија за  целосно воспоставување на функцијата  внатрешна ревизија. 
 

4.2.2. Организациската структура на секторите, условите што треба да ги 
исполнуваат работниците за вршењето на работните задачи и опис и попис на 
работни места3 се уредени со Правилник за организациона поставеност и 
систематизација на работните места4. 

                     
2 Број 0202-403/6 од 28.01.2022 година 
3 Опис и попис на работни места број 03-4103/3 од 29.06.2005 година; Опис и  попис на работни места 
по одлука за измени и дополнувања на Правилникот за организациона поставеност и 
систематизација на работните места на акционерското друштво за издавање на деловен простор под 
закуп ,,Градски трговски центар Скопје,, број 0202-2158/3 од 13.06.2018 година; број 0202-1451/10 од 
15.04.2021 година 
4 Правилник за организациона поставеност и систематизација на работните места на акционерското 
друштво за издавање на деловен простор под закуп ,,Градски трговски центар Скопје,, - пречистен 
текст мај 2006 година број 03-2723/4 од 18.05.2006 година, Одлуки за измени и дополнувања на 
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Со извршениот увид во наведените акти ги утврдивме следните состојби: 
- со одредбите од Правилникот предвидено е донесување на План за работа, 

како основ за утврдување на потребниот број на нови вработени за 
извршување на планираните работни задачи во календарската година. 
Констатиравме дека не е воспоставена пракса на носење на  наведениот 
план  што создава ризик од неможност за проценка на реалниот број на 
потребни лица. Отсуството на анализа на потребниот број на работници 
доведува на одредени работни места во ГТЦ АД Скопје да се вработуваат 
повеќе лица од предвидените ( Прилог 1 ) и 

- со наведениот правилник предвидено е за исто работно место да се вработат 
лица со различен степен на стручна подготовка, што не е во согласност со 
член 19 став 2 од Законот за работни односи, согласно кој  работодавачот со 
акт ги определува посебните услови за вршење на работата на секое 
поединечно работно место, што создава можност од субјективизам при 
одлучувањето за компетентноста на лицата за вршење на работите од 
соодветното работно место. 

 
Препорака: 
Надлежните лица за раководење и управување да преземат мерки и 
активности за донесување на план за работа  со цел соодветно пополнување на 
работните места согласно бројот предвиден  со актот за систематизација. 

 
4.2.3. Со извршениот увид во недвижниот имот на ГТЦ АД Скопје, со состојба на 

31.12.2020 година  ги констатиравме следните состојби: 
 
- земјиштето под објектот на Градскиот трговски центар не е евидентирано во 

трговските книги. Со увид во електронскиот катастар констатиравме дека 
објектот лежи на катастарски парцели на општина Центар – Скопје и е со 
вкупна површина од 29.187 м2 во сопственост на РСМ, од кои 670 м2 се 
сопственост на правен субјект лоциран покрај кејот на реката Вардар и за 
кое се води судска постапка пред надлежните органи. Ова укажува дека 
деловниот простор во сопственост на ГТЦ АД Скопје како и продадените 
деловни простории на приватни правни и физички лица немаат  регулирана 
сопственост  на земјиштето и 

                     
Правилникот за организациона поставеност и систематизација на работните места на акционерското 
друштво за издавање на деловен простор под закуп ,,Градски трговски центар Скопје,, број 03-2723/4 
од 18.05.2006 година; број 03-4910/3 од 01.09.2006 година; број 03-1647/3 од 03.04.2007 година; број 03-
544/3 од 22.06.2007 година; број 03-3840/3 од 29.06.2007 година; број 03-1399/6 од 20.03.2008 година; 6pој 
0202-2158/3 од 13.06.2018 година; број 0202-438/6 од 31.012020 година и број 0202-1451/10 од 15.04.2021 
година 
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- ГТЦ АД Скопје има извршено упис на сопствениот  деловен  простор на 70.216 
м2, а со Извештајот од извршениот  попис  искажани се 83.931,25м2, односно 
постои деловен простор од Градскиот трговски центар  во имотниот лист од 
13.715,25 м2 кој не е впишан. 
 

Неизвршеното запишување на правото на сопственост на земјиштето  и на 
деловниот простор на деловниот објект не е во согласност со  член 6 и 116 од 
Законот за сопственост и други стварни права, согласно кој сопственик на 
земјиште стекнува право на сопственост и на градежниот објект кој го 
изградил на земјиштето како  и членовите 142 и 156 од Законот за катастар на 
недвижности, согласно кои запишувањето на правото на сопственост е 
задолжително и поради што не се гарантира правната заштита на 
сопственоста и не се овозможува да се потврди правото на сопственост.  

 
Препорака: 
Надлежните органи на управување и раководење да преземат активности за  
регулирање на сопственоста на земјиштето и на деловниот  и слободен простор  
на ГТЦ АД Скопје и негово соодветно евидентирање во Агенцијата за катастар 
на недвижности и во трговските книги. 

 
4.2.4. ГТЦ АД Скопје на сопствениците и закупците на деловниот простор месечно 

врши фактурирање на комуналните трошоци (електрична енергија, топлотна 
енергија и ладење, потрошена вода и  ѓубретарина)  а само на сопствениците на 
деловниот простор и за тековно и инвестиционо одржување на заедничките 
делови и функции што му служат на објектот на Градскиот трговски центар. 
Овие приходи во 2020 година се остварени во износ од 151.032 илјади денари, 
при што најголем дел или 50% се однесува на приходите остварени од 
фактурирање на трошоците за тековното и инвестиционо одржување.  
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Со увид во начинот на фактурирањето на ГТЦ АД Скопје го констатиравме 
следното: 

 
Тековно и инвестиционо одржување 
 
Приходите кои се остваруваат врз основа на фактурирање за тековно и 
инвестиционо одржување во 2020 година се остварени  во износ од 75.206 илјади 
денари и претставуваат 36,4% од вкупните приходи. 
Правилата за начинот на одржување на заедничките делови и функции на објектот 
на Градскиот трговски центар се донесени уште во периодот на основање на 
друштвото во  1997 година5 (Правила) и преставуваат кратки насоки за начинот на 
одржување  на деловниот простор. Со Правилата меѓу останатото предвидено е 
средствата потребни за тековно и инвестиционо одржување на заедничките делови 
и заедничките функции да се обезбедуваат од сопствениците, закупците  и  од 
друштвото.  Со ревизијата утврдивме дека средствата  за тековно и инвестиционо 
одржување на  заедничките делови и  функции не се обезбедуваат и не се 
фактурираат на закупците на деловниот простор како што е утврдено во Правилата.  
Врз основа на наведените Правила, во 2005 година донесена е Одлука за  утврдување 
на висината на цената на услугата која сопствениците на деловен простор во 
Градскиот трговски центар ја плаќаат на ГТЦ АД Скопје за тековно и инвестиционо 
одржување6 заедно со прилог Методологија за пресметка на износите на уделите во 
цената на услугите за тековно и инвестиционо одржување. Со Методологијата за 

                     
5 Број 02-1237/4 од 26.06.1997 година 
6 Број 03-367/8 од 01.02.2005 година и Број 03-3196/3 од 23.05.2005 година 
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пресметка на вредноста утврдени се поединечните удели на услугите и тоа: 
кондиционирање зимски и летен режим 18%, радијаторско греење 14%, електрична 
енергија 5%, автоматско управување 4%, снабдување со вода 5%, услуги од хигиена 
14%, противпожарна заштита 8%, обезбедување 14%, ескалатори 4%, товарни и 
патнички лифтови 4% и цена на чинење на м2 простор 10%. 
Со увид во начинот на фактурирање утврдивме дека фактурирањето не се врши 
согласно Одлуката и Методологијата од причини што уделот кој се однесува на 
цената на чинење на м2 простор од 10%  се распоредува  кај останатите удели. 
Исто така, ГТЦ АД Скопје не располага со преглед во кој би биле утврдени уделите 
за фактурирање на сопствениците на деловниот простор, а истите не се 
прецизирани и во склучените договори на тековно и инвестиционо одржување. 
Процентите се внесени единствено во софтверот од кој се врши месечното 
фактурирање од страна на едно лице во една збирна ставка од фактурите – услуги 
за тековно одржување.  
Ваквиот начин на фактурирање на расходите за тековно и инвестиционо 
одржување не е во целосно во  согласност со донесената Одлука и Методологија за 
утврдување на висината на цената на услугата која сопствениците на деловен 
простор во објектот на Градскиот трговски центар и може да влијае на точноста и 
транспарентноста на остварувањето на приходите по основ на тековното и  
инвестиционо одржување. 
 
Електрична и топлинска енергија  
 
Приходите кои се остваруваат врз основа на префактурирање на електрична 
енергија во 2020 година се реализирани во износ од 34.492 илјади денари и 
претставуваат 16,7 %, за топлинска енергија 35.019 илјади денари и претставуваат 
16,9% од вкупните приходи.  
ГТЦ АД Скопје, не располага со лиценца за вршење на енергетска дејност за 
снабдување со електрична енергија, ниту лиценца за дистрибуција на електрична 
енергија и е приклучен на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција 
ДООЕЛ Скопје, а поради воспоставениот единствен систем сите корисници се 
снабдуваат со електрична и топлинска енергија преку електроенергетските објекти 
на ГТЦ АД Скопје. Снабдувањето со електрична енергија се врши со постапка за 
јавна набавка и склучување на договор со економски оператор. ГТЦ  АД Скопје има 
изработено „Методологија за пресметување на единечни цени за комуналии во ГТЦ“7 
со која се утврдени елементите и параметрите врз основа на кои месечно се 

                     
7Број 03-119/5 од 14.01.2005 година. (Елементите за формирање на цената се преземени од 
Методологијата за формирање на цените на одделни видови енергија објавени во Службен весник на 
Република Македонија бр. 43 од 27.08.1998 година) 
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формираат цените за комуналиите преку месечна изработка на образец „Пресметки 
на единечни цени за комуналии“.  
Месечната цена на електричната енергија која се фактурира на корисниците во 
периодот од јануари до декември 2020 година е непроменета и изнесува  8,29 денари 
KWh без ДДВ8. Со увид во начинот на формирање на цената кон корисниците по 
KWh констатиравме дека истата ги вклучува трошоците за: потрошената 
електрична енергија и трошоците за дистрибуција по добиените фактури со ДДВ, на 
која вредност се додаваат параметри од Методологијата (заедничката 
потрошувачка на ГТЦ АД, загуби во пренос на високонапонски и ниско напонски 
вод, загуби од трансформација) односно се формира  нова  цена за електричната и 
топлинска енергија. При формирањето на цената кај електричната енергија е 
вклучен и влезниот ДДВ од добавувачите кој друштвото го користи како влезно 
исполнување и кој  потоа уште еднаш се додава при фактурирањето. 
Ревизијата со Барање9 се обрати до РКЕ со цел добивање стручно мислење за овој 
начин на  формирање на цените за електрична  и топлинска енергија врз основа на 
кое е добиен одговор10. Со одговорот РКЕ посочува дека нема надлежност да го 
проверува начинот на фактурирање и начинот на формирање на цените на 
корисниците на електрична и топлинска енергија на корисниците на ГТЦ АД Скопје 
и дека РКЕ согласно законската регулатива врши контрола на друштвата кои вршат 
енергетска дејност.  
И покрај тоа што ГТЦ АД Скопје континуирано бара  мислење за надминување на 
оваа состојба  и добивање на лиценца за електрична и топлинска  енергија  од РКЕ 
истакнуваме дека се уште не е изнајдено решение.  
Истакнуваме дека во член 28 од Законот за енергетика  утврдени се прописите и 
методологиите за формирање на цените и уреден е начинот на пресметка, 
одобрување и контрола остварувањето на приходите од  вршење на енергетските 
дејности, преносот  и дистрибуцијата на електрична енергија. Исто така  во член  98 
од Законот за енергетика  утврден е „Затворен систем за дистрибуција на 
електричната енергија“ што претставува систем во рамки на географски ограничено 
подрачје во кое се врши индустриско производство, се вршат трговски дејности или 
се обезбедуваат заеднички услуги и не се врши снабдување на домаќинства со 
електрична енергија, да му додели статус на затворен систем за дистрибуција на 
електрична енергија за што РКЕ треба да издаде лиценца и да ги утврди правата и 
обврските на операторот на затворениот систем.  
                     
8Во 2021 година, формираната  цена на електричната енергија до месец август 2021 година се движи до 
8,290  денари KWh, во септември изнесува 12,50 денари KWh, октомври 15,90 денари KWh и ноември и 
декември 2021 година да изнесува 13,70 денари KWh без ДДВ 
9 Барање на мислење бр.14-345/1 од 01.02.2022 година 
10 Број 14-345/2 од 17.02.2022 година 
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Со затворениот систем за дистрибуција на електричната енергија би настанале 
промени во методологијата на пресметка на електричната енергија.  
Во 2022 година од страна на ГТЦ АД Скопје спроведена е анкета на сопствениците 
на деловен простор во Градскиот трговски центар со цел  да се изјаснат дали од РКЕ 
да се побара статус на затворен систем за дистрибуција на електрична енергија, при 
што11 позитивно се изјасниле само 11,38 % од сопствениците, поради што не е усвоен 
предлогот на ГТЦ АД Скопје за примена на затворен систем на дистрибуција на 
електричната енергија. Во 2020 година вкупните расходи по однос на потрошената 
електрична енергија се поголеми во однос на фактурираните приходи  односно се на 
терет на ГТЦ АД Скопје во износ од 8.239 илјади денари. 
Идентичен е начинот на фактурирање и на топлинската енергија на зимскиот и 
летниот режим на корисниците на ГТЦ  АД Скопје за кои согласно методологијата 
се утврдени параметри и со месечните пресметки се фактурира на закупците и 
сопствениците на деловен простор. Со топлинска енергија  АД ГТЦ - Скопје се 
снабдува од Балкан Енерџи Груп ДООЕЛ–Скопје. Истакнуваме дека системот на 
кондиционирање во Градскиот трговски центар функционира како единствена 
целина и не е можно негово одвојување независно дали со еден деловен објект се 
стопанисува или не12. Со аналитички постапки утврдивме дека во 2020 година 
приходите по основ на фактурирање на топлинска енергија и ладење на 
корисниците  се поголеми во однос на расходите во износ од 19.788 илјади денари.  
 

Ревизијата укажува дека овој начин на формирање на цените е несоодветен од 
причини што во услови на донесен нов Закон за енергетика и подзаконски акти  
цената на електричната и топлинска енергија  која се фактурира на корисниците да 
се формира по Методологија од 1998 година. Истакнуваме дека начинот на 
фактурирање на расходите за електрична и топлинска енергија предизвикува 
реакции и кај закупците и кај сопствениците на деловниот простор во објектот на 
Градскиот трговски центар, а при не реално формирање на цената може да се 
создадат расходи и  загуби  кај ГТЦ АД Скопје. 
 
Потрошена вода 
 

Со увид во  воспоставениот  начин на фактурирање на потрошената вода 
констатиравме дека пресметката за вода се врши врз основа на наведената 
Методологија на тој начин што во просториите каде што на водната инсталација се  
монтирани мерила за потрошена вода, пресметката се врши според потрошената 
количина вода, но во оние простории кај што нема монтирано мерила за потрошена 
вода цената се пресметува по однапред одреден паушал кој во текот на цела 2020 
                     
11 Допис од 09.02.2022 Бр.0808-581/1 од 09.02.2022 година 
12 Наод и мислење број СВ IV 54/2021 на Завод за вештачење ДООЕЛ Скопје 
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година изнесува 300 денари 1 (еден) паушал до 30 м2  површина на деловен  простор, 
месечно, за која вредност на ревизијата не и беше доставен интерен акт за 
утврдување на висината за паушалот за потрошена вода. Утврдивме дека приходите 
по основ на фактурирана вода за 2020 година се поголеми во однос на расходите во 
износ од 1.521 илјади денари. Фактурирањето на паушал за вода има за последица не 
реално фактурирање на потрошената вода и исто така предизвикува реакција кај 
корисниците кои што немаат вграден уред за мерење на потрошувачката.   
Со доставените забелешки на Нацрт извештајот од страна на одговорното лице, 
известено е за донесената Одлука на одборот на директори13 со која е утврдена и 
потврдена висината на паушалот за пресметка на потрошената вода во оние 
простории каде што нема монтирано мерила за потрошена вода во висина од 300 
денари 1 (еден) паушал до 30 м2  површина на деловен  простор. 
 

Препорака: 
Одговорните лица за управување и раководење да преземат мерки и активности за: 

- донесување на  нови интерни акти и правила за начинот на одржување на 
заедничките делови и функции на Градскиот трговски центар и нова 
Методологија за начинот на фактурирање на трошоците за тековно и 
инвестиционо одржување на сопствениците; 

- во соработка со РКЕ да се продолжи со активностите  и   да изнајде начин за 
формирање на цените на електричната и топлинската енергија во согласност 
со регулативите од областа на енергетиката и 

- поставување на мерни уреди  за мерење на потрошената вода кај 
корисниците каде што постои можност.  

 

4.3. Финансиски извештаи 
 

4.3.1. Согласно одредбите од Законот за трговските друштва, ГТЦ АД Скопје има 
обврска најмалку еднаш годишно да изврши попис на средствата и обврските 
и да ја усогласи нивната сметководствена со фактичката состојба утврдена со 
пописот. За таа цел ГТЦ АД Скопје има  донесено  Упатство за подготовки и 
извршување на пописот со состојба на 31.12.2020 година14 и Упатство за начинот 
и постапка за утврдување на употребната вредност на расходувана залиха и 
опрема и постапката за нивно отуѓување15.  За вршењето на пописот во 2020 

                     
13 Одлука бр. 0202-1993/6 за одредување на висината на паушалот за пресметка на потрошената вода 

во оние простории каде што нема монтирано мерила за потрошена вода, согласно Методологијата 
за пресметување на единечни цени за комуналии во ГТЦ АД Скопје бр.03-119/5 од 14.01.2005 

14 Број 0306-3882/8 од 30.11.2020 година 
15 Број 0306-3882/9 од 30.11.2020 година 
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година донесени се Одлуки16 за формирање комисии за вршење на попис и 
усогласување на сметководствената со фактичката состојба како и Одлука за 
формирање на  Централна пописна комисија17 и изготвен е Извештај18 од 
Централната пописна комисија со состојба 31.12.2020 година, кој со Одлука19 е 
усвоен од Одборот на директори.  

           Со извршениот увид во пописниот материјал го констатиравме следното: 
- за претседател и потпретседател на Централната пописната комисија се 

назначени лица кои вршат следење и евиденција на промените и средствата 
кои се предмет на пописот или се вработени лица во Друштвото кои ракуваат 
со средствата, односно кои се материјално задолжени за средствата што се 
попишуваат или вработени кои се овластени да одлучуваат за набавката, 
трошењето, продажбата, плаќањето на средствата и обврските во Друштвото, 
што не е во согласност со член 8 став 2 од Правилникот20; 
Во периодот на вршење на ревизијата од страна на Извршниот директор на 
друштвото за спроведување на пописот за  2021 година, донесена е Одлука21 
со која наведената состојба е надмината; 

- пописните листи на нематеријалните средства и материјалните средства, не  
се изработени според аналитичките сметки на средствата кои се предмет на 
пописот, туку по локациите на кои се наоѓаат поради што е отежнато 
усогласувањето на фактичката со сметководствената состојба и не е во 
согласност со член 10 став 4 од Правилникот; 

- од страна на пописната комисија за деловен простор пописот на деловниот 
простор е извршен со преземање на податоци за истиот од Секторот за 
комерцијални работи и маркетинг (податоци кои служат за евиденција на 
деловниот простор кој се издава по закуп со податок за квадратура и 
евидентен број), без да се изврши физички увид на деловниот простор по 
локација, површина и имотен лист. Ваквата состојба оневозможува да се 
утврди фактичката состојба на деловниот простор, да се утврдат 

                     
16 Комисија за попис на деловниот простор во ГТЦ број 0306-3882/3, Комисија за попис на основни 
средства и опрема број 0306-3882/4, Комисија за попис на материјали на залиха (магацини) број 0306-
3882/5, Комисија за попис на ситен инвентар и алат број 0306-3882/6 и Комисија за попис на парични 
средства во благајната и на жиро сметка и обврски и побарувања број 0306-3882/7 
17 Број 0306-3882/2 
18 Број 0306-162/1 од 15.01.2021 година 
19   за усвојување на Извештај од Централната пописна комисија за извршениот редовен годишен попис 
на средствата и обврските на АД ГТЦ со состојба 31.12.2020 година Број 0202-661/2 од 23.02.2021 година 
20 Правилник за начинот за вршење на попис на средствата и усогласување на сметководствената со 
фактичката состојба утврдена со пописот („Службен весник на РМ‘‘, број 107/11) 
21 Одлука за формирање комисии за вршење на редовен попис и усогласување на сметководствената 
со фактичката состојба број 0306-4529/1 од 06.12.2021 година 
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вложувањата/инвестициите за реконструкција на истиот, што не е во 
согласност со член 7 од Правилникот;  

- не е извршен попис на материјалните средства во подготовка  во вкупен износ 
од 1.446 илјади денари,  со цел да се утврди степенот на довршеност на секоја 
поединечна инвестиција, што не е во согласност со член 7 од Правилникот; 

- од страна на пописната комисија на основни средства е извршен попис на 
основните средства, но при тоа не се земаат во предвид дополнителните 
вложувања и реконструкциите на дел од опремата, што не е во согласност со 
член 7 од Правилникот; 

- за сметките Побарувања од државни органи и институции, Побарувања од 
вработените, Краткорочни кредити и заеми во земјата, Краткорочно орочени 
денарски средства и Обврски за данок на додадена вредност, пописната 
комисија не извршила проверка на реалноста на искажаните износи на 
обврските и побарувањата врз основа на интерна документација, што не е во 
согласност со член 9 став 7 од Правилникот  и 

- во пописниот материјал не е содржана посебна пописна листа за хартиите од 
вредност (акциите кои се водат во Акционерската книга при Централниот 
депозитар на хартии од вредност) што не е во согласност со член 10 став 11 од 
Правилникот. 
 

Горенаведениот начин на вршење попис не е во согласност со член 473 став 1 од 
Законот за трговските друштва и истиот не обезбедува целосно усогласување 
на сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичка состојба 
утврдена со пописот што влијае врз реално и објективно искажување на 
податоците во финансискиот извештај - Биланс на состојба на ден 31 декември 
како и на квалитетот на информациите кои ги дава истиот.  

 

Препорака: 
Надлежните лица за раководење и управување да ги преземат следните мерки:  
- пописот да се врши според аналитичките сметки на средствата кои се 

предмет на пописот; 
- вршењето на попис на деловните објекти да се врши со утврдување на 

фактичката состојба на истите и да се изврши увид/попис во 
вложувањата/инвестициите за реконструкција на истиот; 

- при вршењето на попис на основните средства да се земат во предвид и  
вложувањата/реконструкциите во истите; 

- пописната комисија врз основа на документација да изврши потврдување  
на салдата на побарувањата од државни органи и институции, побарувања 
од вработените, краткорочни кредити и заеми во земјата, краткорочно 
орочени денарски средства и обврски за данок на додадена вредност и 



ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  

ДЕЛОВЕН ПРОСТОР  ПОД ЗАКУП СКОПЈЕ 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 19 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________ 
 
                                                       

- во пописниот материјал да биде содржана посебна пописна листа за 
хартиите од вредност. 

 
4.3.2. Одборот на Директори го прифатил предлогот на пописните комисии за 

утврдениот расход на постојани средства утврдени со Одлуката за усвојување 
на Извештајот за извршениот попис на ГТЦ АД Скопје за 2020 година,  кои се   
со набавна и отпишана вредност во износ од 4.584 илјади денари и ситен 
инвентар со вредност од 936 илјади денари, кои поради дотраеност, 
неупотребливост или технолошка застареност повеќе не се користат. Расходот 
е евидентиран при што постојаните средства и ситниот инвентар се отстранети 
од сметководствената евиденција и истите се ставени во посебни магацински 
простори. Овој начин на постапување со постојаните средства кои не се 
употребуваат и кои се отпишуваат со годишниот попис во ГТЦ АД Скопје е 
повеќе години наназад. При тоа пописните комисии не дале предлог на ОД за 
начинот и постапката која треба да се примени за целосно расчистување на 
утврдениот расход: продажба, размена, преработка, рециклирање или 
уништување како отпад. Истакнуваме дека  отстранувањето на средствата од 
сметководствената евиденција се спроведува во случај на кусок или 
констатирана кражба, отуѓување или давање на подарок на средствата, додека 
расходуваните средства независно што немаат употребна вредност, треба да 
останат во сметководствената евиденција, се до нивното физичко 
отстранување.  
Ваквиот начин на постапување не е во согласност со  член 42 став 3, 4 и 5 од 
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост и има влијание на реално и објективно 
искажување на податоците во финансискиот извештај - Биланс на состојба на 
ден 31 декември 2020 година.  
 

Препорака: 
Надлежните лица за управување и раководење да преземат активности за: 

- движните ствари кои се чуваат во посебни магацински простори и за кои 
при вршењето на пописите на средствата во претходниот период е утврдено 
дека се дотраени, неупотребливи или технолошки застарени, поради што не 
се користат,  да се изврши нивно собирање  и транспортирање, преработка 
или  рециклирање и уништување на отпад, во согласност со постапката која 
е уредена со законската регулатива, а по  претходно обезбедена одлука за 
согласност од основачот и Владата на РСМ и  

- во иднина отстранувањето од   сметководствената евиденција односно 
расходувањето на средствата по попис да се врши исклучиво по нивното 
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физичко отстранување од објектот на Градскиот трговски центар, врз 
основа на изготвени записници за примопредавање. 

 
4.3.3. Залихите претставуваат тековни средства кои се чуваат да се употребат за 

потребите на одржувањето на деловниот простор, а со тоа и  на остварувањето 
на надлежноста и функцијата  на ГТЦ АД  Скопје и истите со состојба на 
31.12.2020 година се проценети во износ од 18.959 илјади денари. Констатиравме 
дека залихите на суровини и материјали, резервни делови и средства за 
хигиена не реално и објективно искажани од причина што со ревизорски 
техники констатиравме дека над 40 % од вредноста на залихите кои се во 
магацините на ГТЦ АД  Скопје, а кои биле набавени во претходниот период,  
неколку години наназад, немаат промена во нивната состојба на залиха, 
немаат излез, не се користат и немаат употребна вредност односно  постои 
можност да се технолошко застарени. Исто така Пописната комисија не 
постапила по донесеното Упатство за начинот и постапката за утврдување на 
употребната вредност на расходуваните залихи и опрема и постапка за нивно 
отуѓување22 и не ги попишала овие залихи на посебни пописни листи како што 
предвидува член  10 точка 10 од  Правилникот за начинот на вршење на попис 
и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со 
пописот.  
Согласно точка 34 од МСС 2–Залихи, „Износот на било кое намалување на 
вредноста на залихите на нето реализационата вредност и сите загуби на 
залихите треба да биде признаен како расход во периодот кога се случило 
намалувањето на вредноста или загубата“. Горенаведената состојба не е во 
согласност со член 469 став 1, точка 1 согласно кој трговците имаат обврска да 
го водат сметководството во согласност со усвоените меѓународните 
стандарди за финансиско известување  и член 472 точка 3 од Законот за 
трговските друштва согласно кој сите податоци регистрирани во трговските 
книги мора да бидат целосни комплетирани, навремени и  ажурирани. 

 
Препорака: 
Надлежните органи на управување и раководење да го преоценат квалитетот 
на залихите во магацините и да преземат активности за нивно продавање или 
рециклирање или нивно физичко останување согласно законската регулатива 
и соодветно сметководствено евидентирање. 

 
4.3.4. Сметководствените политики  на ГТЦ АД Скопје, се донесени 2005 година и за 

одредени сметководствени позиции не се применливи. Со истите  дефиниран 

                     
22 Број 0306-3882/9 од 30.11.2020 година 
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е „Моделот на набавната вредност на евидентирање на недвижностите“. Во 
трговските книги, недвижностите со состојба на 31.12.2020 се искажани со 
сегашна вредност од 321.999 илјади денари при што на една позиција е искажан 
објектот  Градски трговски центар со сегашна вредност од 75.555 илјади денари 
(1,2 милиони евра), а останатиот дел  од  246.444 илјади денари ја претставуваат 
сегашната вредност на извршените инвестирања во деловниот објект кои се 
водат на посебни позиции, согласно периодот  на нивното инвестирање. Исто 
така констатиравме дека деловниот простор не се води поединечно по 
вредност и квадратура. ГТЦ АД Скопје не ја има променето својата 
сметководствена политика за евидентирање на недвижностите иако барањата 
на МСС 8 – Сметководствени политики, промена на сметководствени проценки 
и грешки,  во точката 14-б се бара  да се врши промена во сметководствената 
политика во случај кога има потреба од веродостојно и порелевантно 
презентирање на информациите во врска со влијанијата на трансакциите во 
финансиските извештаи. Согласно точка 35 од МСС 40 - Вложувања во 
недвижности, стандард кој ГТЦ АД Скопје треба да го применува во овој случај,  
добивката или загубата која што произлегува од промената во објективната 
вредност на вложувањата во недвижности треба да се признае во добивката 
или загубата за периодот во којашто настанала. Во овој случај при промена на 
сметководствената политика според објективна вредност кај ГТЦ АД Скопје би 
се креирале приходи како разлика помеѓу сметководствената и објективната 
вредност, освен  ако се изврши проценка на објектот на Градскиот трговски 
центар, со статусна промена и усогласување со акционерската книга и 
капиталот на друштвото ( по детално во точка 4.3.6.овој извештај).  
Овој начин на евидентирање на градежниот објект не е во согласност со член 
472 став 3 од Законот за трговски друштва со кој е предвидено дека сите 
податоци регистрирани во трговските книги мора да бидат целосни и 
комплетирани и влијаат на реалноста и објективноста на податоците на 
постојаните средства искажани  во финансиските извештаи. 

 
Препорака: 
Надлежните органи на раководење и управување да преземат мерки за: 

- реално и објективно прикажување и евидентирање на вредноста на 
деловниот објектот Градски трговски центар и на сопствените деловни 
објекти поединечно по видови на деловни објекти и 

- промена и ажурирање на сметководствените политики во согласност со 
барањата на реално и објективно искажување на финансиските 
извештаи. 
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4.3.5. Со Одлука на УО на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ, 

ГТЦ АД Скопје е основан во април 1996 година23. Со Одлука за измена на 
Статутот24 во 2004 година извршено е усогласување на работењето на ГТЦ АД 
Скопје со Законот за трговските друштва. Со увид во акционерската книга и  
акционерскиот капитал констатиравме дека истиот се состои од одобрени, 
издадени и целосно уплатени 1.846.325 обични акции со вкупна номинална 
вредност во износ од 92.316.250 евра. Номиналната вредност на една акција 
изнесува 50 евра. Состојбата  и движењето на акционерскиот капитал во 2019 и 
2020 година е претставена на следната табела: 
 

 
  
Со основањето на ГТЦ АД Скопје, од страна на Владата на РМ преземени се 
активности за негова приватизација и извршени се продажби на значаен дел од 
атрактивниот деловен простор или преку продажба на акции или со офертална 
лицитација, се до месец  февруари 2007 кога од страна на тогашниот одбор на 
директори донесена  е Одлука за запирање на продажбата на деловниот простор во 
ГТЦ АД Скопје25 . 
Продажбата на акциите на приватни правни и физички лица е започната во месец 
декември  2001 година со продажбата на 44.027 сопствени акции на ГТЦ АД Скопје 
кои со Одлука на Собранието на друштвото26 се подарени без надомест  на 
вработените и на членовите на Одборот на директори и истото било спроведено во 
Централниот депозитар на хартии од вредност. На дел од акционерите им е дадена 

                     
23 Број 02-111/2 од 16.04.1996 година 
24 Број 03-6113/2 од 15.12.2004 година 
25 Број 03-03-938/3-1 од 27.02.2007 година 
26 Број 03-5362/1 од 19.12.2001 година  

бр. на 
акцои
онери пр

од
ад

ен
и

ку
пе

ни

% 
на 

учество

2020 2019 2020

АД за стопанисување со 
деловен простор во државна 
сопственост 1.801.589 1.801.589 1 97,58

ГТЦ АД Скопје 19.470 19.470 1 1,05

Вработени во ГТЦ АД Скопје 10.558 10.764 79 206 0,57

Физички лица 9.086 8.880 51 206 0,49

Правни лица 5.544 5.544 43 0,30

ГТЦ АД -
Неидентификуван акционер 78 78 1 0,00

Вкупно: 1.846.325 1.846.325 176 206 206 100

број на 
акции

2020Акционери

Движење на акционерскиот капитал 2019/2020 година
во АД ГТЦ -АД Скопје
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можност со сопствените акции, освен во готово и лизинг, да можат да купат деловен 
простор. Значајно е да се истакне дека продажбата на акциите и продажбата  на 
деловниот простор не се спроведувале истовремено иако во овој случај акциите 
имаат третман на имот,  а купувањето на деловен простор со акции  претставува 
намалување на главнината.   
Од увидот во сметководствената евиденција, со состојба на 31.12.2020 година,  
констатиравме дека постои неусогласеност меѓу вредноста на основната главнина 
евидентирана во трговските книги која изнесува 663.288 илјади денари и 
запишаниот основачки влог во Централниот регистар на РСМ и во Статутот на 
друштвото кој изнесува  5.627.176 илјади денари. Вкупниот номинален капитал во 
Централниот депозитар за хартии од вредност  на акциите изнесува 92.316.250 евра 
за 1.846.325 обични акции. Разликата од 4.963.888 илјади денари поради кои 
сметководствената вредност на основната главнина е помала од  утврдената на 
основачкиот влог во Централниот регистар и Статутот ГТЦ АД Скопје е поради не 
евидентираната проценка од 1996 година во трговските книги која при основањето  
е запишана во Централниот депозитар и Основниот суд, а подоцна пренесена и во 
Централниот регистар. Исто така не е реално и објективно искажана позицијата 
Сопствени акции и удели која во трговските книги е проценета како негативна 
ставка (-) на капиталот  во износ од 7.013 илјади денари за  19.470 обични сопствени 
акции кои се впишани во Централниот депозитар по номинална вредност од 50 евра 
за 1 акција што претставува 973.500 евра или 59.993 илјади денари. Наведената 
состојба предизвикува неусогласеност помеѓу бројот на акциите во Централниот 
депозитар за хартии од вредност  и  сопственоста на деловниот простор, имајќи 
предвид дека 35.622,53 м2 или 29,80%  од  Градскиот трговски центар е продаден. 
Согласно член 270 и член 276 од  Законот за трговските друштва Акционерското 
друштво е трговско друштво во кое акционерите учествуваат со влогови во 
основната главнина, којашто е поделена на акции и сите промени треба да се 
утврдени во Статутот. 
Горенаведеното не е во согласност со член 472 став 3 и став 4 од Законот за трговски 
друштва согласно кој податоците во трговските книги мора да бидат целосни, 
комплетни и да се водат врз основа на веродостојни сметководствени документи 
поради што не сме во можност да ја потврдиме реалноста и објективноста на 
искажаната состојба на основната главнина на капиталот во Билансот на состојба 
на ГТЦ АД Скопје  на ден 31.12.2020 година.  
 
Препорака: 
Надлежните органи за управување и раководење да преземат активности за 
усогласување на податоците за основната главнина прикажани во 
сметководствената евиденција на ГТЦ АД Скопје со податоците од Централниот 
регистар на РСМ и акционерската книга издадена од Централен депозитар за 
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хартии од вредност со нова проценка на непродадениот деловен и друг простор на 
Градскиот трговски центар и негово усогласување со  бројот и вредноста на акциите 
во ГТЦ АД Скопје.  
 

4.4. Користење на средствата согласно законската регулатива  
 
Во согласност со методата на избор на примерок во ревизијата утврдена во МСР 530, 
опфативме постапки за доделување на договори за јавни набавки согласно кои се 
склучени договори во 2020 година, како и од 2019 година  кои имаат реализација во 
2020 година. 
Со цел да обезбедиме разумна основа за целата популација, при тоа изземајќи ги 
набавките кои не подлежат на ЗЈН, опфативме спроведени и реализирани постапки 
за јавни набавки за кои се склучени договори во вкупен износ од 105.331 илјади 
денари без ДДВ, што претставува 93 % од вкупно преземените обврски кои подлежат 
на ЗЈН. 
Со увид во поединечните досиеја од спроведените постапки за доделување на 
договори за јавни набавки утврдивме: 

 

4.4.1.  Во ГТЦ  АД Скопје во 2020 година постапките за јавни набавки ги спроведува 
постојана комисија со исти непроменети членови, формирана од 2010 година27. 
Оваа одлука од страна на одговорните лица се образложува со поседувањето 
на електронски потпис на членовите како и Потврдата за положен испит за 
лице за јавни набавки. Иако ЗЈН не го ограничува начинот и изборот на 
членовите во комисиите, спроведувањето на постапките за јавни набавки долг 
период од страна на едни исти лица, подолг период, може да го наруши 
принципот на независност предвиден во член 79 став 1 од ЗЈН и влијае врз 
можноста за пренесување на знаењето и вештините од областа на јавните 
набавки на останатите вработени лица. Во јуни и јули 2021 година извршниот 
директор  донел нови одлуки за формирање на комисија за јавни набавки28 со 
кои за членови се назначени истите лица, само замениците членови се 
променети. 
 

Препорака: 
Надлежните органи за управување и раководење да преземат мерки и 
активности при формирањето на Комисиите за јавни набавки да се  вклучуваат 
и  останати вработени лица во Друштвото со соодветни квалификации за секоја 
поединечна постапка за јавна набавка. 

                     
27 Решение бр.03-831/1 од 25.02. 2010 и  03-3358/1 од 14.07.2010   
28 Одлука за формирање на комисија за јавни набавки,бр.0306-2237/1 од 14.06.2021 и бр.0306-2671/1 од 
14.07.2021 
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4.4.2. Со увид во постапката за набавка за замена на постоечко флоуресцентно 

осветлување со лед осветлување во пасарели, јадра, кула 2 и зони на 
вработени го констатиравме следното:  

- донесена е Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни 
набавки29 и планирана е Отворена постапка  со проценета вредност од 
31.000 илјади денари; 

- техничката спецификација од ТД е изработена без количини односно за 
1 парче. Врз основа на вака изработена техничка спецификација 
поднесени се и понудите од ЕО, при што прифатената понуда  изнесува 
3.832 илјади денари плус 18% ДДВ, а Рамковната спогодба е склучена на 
вредноста на обезбедените средства со одлуката за јавна набавка на  
31.000 со 18% ДДВ 5.580 денари, во месец февруари 2020 година. Во 
тендерската документација предвидени се позиции по одделни делови 
под  назив „ситен неспецифициран материјал“, за кои ЕО понудил 
вредност. Овие позиции со ист назив и цена се фактурирани со 
времените градежни ситуации во износ од 221 илјади денари, за кои 
ревизијата не можеше  да се увери за кои намени се искористени и дали 
се целосно потрошени.  

 
4.4.3. Кај постапката за извршени градежно-занатски работи, за која со планот и 

одлуката за ЈН се обезбедени 8.000 илјади денари  го констатиравме следното: 
- при изработка на техничката спецификација количините се со едно 

парче, при што вредноста на понудата од избраниот ЕО изнесува 166 
илјади денари, а реализираните градежни работи со завршната 
ситуација изнесуваат 7.908 илјади денари; 

- еден од документите со кој понудувачот треба да потврди дека не се 
исполнети условите за исклучување од постапката не е изготвен 
согласно барањето  од тендерската документација. Имено  Изјавата за 
неизречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело во 
последните 5 години, не е  изработена во согласност со член 88 став 1 од 
Законот за јавните набавки, односно истата е дадена само во име на 
понудувачот како правно лице, но не и во име на управителот како 
физичко лице. Ова е една причините кај друга постапка за ЈН да се 
исклучи  еден ЕО од постапката; 

- со завршната ситуација не се фактурирани и не се извршени  дел од  
позициите  предвидени во  ТД и понудата како што се: браварски работи 

 
 
 

                     
29 бр.0202-3257/5 од 17.09.2019 година 
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и  столарија, при што средствата за реализација на договорените работи 
целосно се потрошени на останатите позиции.  
 

4.4.4. Кај постапката за извршени Занатско-инсталатерски работи  констатиравме 
дека оваа постапка е планарина во делот за набавка на работи со планот за ЈН 
за 2020 година во износ од 5.000 илјади денари при што со увид во 
документацијата го констатиравме следното: 

- постапката е реализирана како поедноставена отворена постапка и 
склучена е Рамковна спогодба со еден ЕО кој постигнал најниска цена на 
електронската аукција од три понудувачи, тендерската документација и 
понудите се изработени за 1 парче, при што вредноста на понудата на 
избраниот ЕО изнесува 410 илјади денари без ДДВ, а Рамковната 
спогодба е склучена на износот на обезбедените средства за Одлуката за 
ЈН на 5.000 илјади денари. 

- техничките спецификации од ТД освен за изведување на занатски 
работи содржат и позиции за набавка на стоки  кои се однесуваат на: 
санитарна опрема, материјалите за канализација и цевки кои не се 
набавени, за чија сметка се реализирани/набавени други позиции и 
количини од ТД и понудата,  при што средствата се реализирани во 
целост во износ од  4.995 илјади денари. 
 

4.4.5. Кај постапката за набавка на Реконструкција и надградба на опрема, цевна 
и каналска инсталација од машински сали кон централни јадра во секции 
и во деловен простор  констатиравме дека при реализацијата на набавката се 
изготвувала комплетна документација со записник од воведување на работа 
и записник за завршени работи, со прилог градежен дневник и градежна 
книга. Постапката се планирала со Планот за ЈН за 2020 година во износ од 
3.000 илјади денари. На јавната набавка која е планирана како поедноставена 
отворена постапка со Рамковна спогодба, се јавил 1 добавувач, кој ја понудил 
истата цена како обезбедените средства 3.000 илјади денари. 

 

Ревизијата истакнува дека Рамковните спогодби претставуваат посебен 
начин на спроведување на постапките за ЈН утврдени во член 57 од ЗЈН при 
што договорниот орган може да склучи рамковна спогодба со користење на 
една од постапките за ЈН утврдени во член 47 од ЗЈН. Рамковните спогодби се 
препорачуваат да се користат за задоволување на утврдени потреби кои се 
повторуваат, а ДО не ја знае однапред ниту количината која ќе му биде 
потребна ниту точното временско настанување на потребата. Согласно член 
2, точка 36 од законот за ЈН: „Рамковна спогодба е писмена спогодба меѓу еден 
или повеќе договорни органи и еден или повеќе економски оператори со која 
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се утврдуваат основните услови што ќе ги регулираат договорите за јавни 
набавки што треба да се доделат во определен период, особено во поглед на 
цената и ако е можно, предвидените количини“. 

 

Во ГТЦ АД Скопје се користи можноста да се склучуваат Рамковни спогодби 
за сите градежно-занатски и инсталатерски работи, иако за одредени позиции 
можат да се предвидат и количините и времето на изведба. При тоа 
Техничките спецификации од ТД се изработуваат за 1 парче, а Рамковните 
спогодби се склучуваат на вредноста на обезбедените средства. За 
поединечните делови на изведба се склучуваат поединечни  договори.  
 

Горенаведениот начин на спроведување на постапките за јавни набавки, 
односно начинот на дефинирање на техничките спецификации со 1 парче, не 
се во целост согласно барањата во член 82 од ЗЈН и не даваат јасен приказ за 
количината и вредноста на работите кои треба да се изведат, а во исто време  
не се овозможува соодветно следење на реализацијата на договорот по 
количини што може да влијае на конкуренцијата при доделувањето на 
договорите за јавни набавки и постигнувањето на најповолна цена  во насока  
на рационалното и економично  искористување на средствата. 

 
Препорака: 
При изработка на техничките спецификации од ТД истите да се изготвуваат на 
јасен, недвосмислен, целосен и неутрален начин и каде е тоа можно да се 
изработуваат  со количини кои правилно ги одразуваат потребите на ДО. 
 

Основ за изразување на мислење 
 
Вкупниот ефект од изнесените наоди во точките 4.2., 4.3. и 4.4., кои се основ за 
изразување мислење, се:  

- невоспоставена внатрешна ревизија; 
- утврдени недоследности во примената на Законот за работни односи, 

донесениот Колективен договор и интерните акти при исплатата на 
платите; 

- начинот на фактурирање на расходите за тековно и инвестиционо 
одржување не е во целост согласно донесените интерни акти; 

- фактурирањето на расходите за: тековно одржување, електрична и 
топлинска енергија не е во целост согласно донесената одлука и 
Методологија и истите не се променети подолг временски период иако 
законската регулатива во овој дел е променета; 
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- постојат недоследности во начинот на спроведување на пописот на 
средствата и изворите на средствата и отстранувањето на средствата од 
сметководствената евиденција на расходуваните средства без истите да 
бидат  физички отстранети; 

- дел од залихите се  застарени; 
- не извршеното запишување на правото на сопственост на земјиштето  и на 

дел од  деловниот простор на деловниот објект; 
- не е реално и објективно искажана вредноста во финансиските извештаи  

на деловниот објект – Градски трговски центар; 
- постои неусогласеност меѓу вредноста на основната главнина 

евидентирана во трговските книги и запишаниот основачки влог во 
Централниот регистар на РСМ и во Статутот на друштвото и  

- недоследности при спроведувањето на ЗЈН. 
 
5. Ревизорско мислење 
 
Мислење за финансиски извештаи 

 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.3. 
финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на Градски трговски центар, 
Акционерско друштво за издавање на деловен простор под закуп, Скопје  на ден 31 
декември 2020 година како и финансиската успешност и паричните текови за 
годината која завршува со тој датум, во согласност со применливата рамка за 
известување.  
 
Мислење за усогласеност со закони и прописи  
 
Според наше мислење, освен за изнесеното во точката 4.2 и 4.4.  активностите, 
финансиските трансакции и информации, рефлектирани во финансиските 
извештаи на Градски трговски центар, Акционерско друштво за издавање на 
деловен простор под закуп, Скопје се во согласност со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставени политики. 
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6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет 

 
Без да влијае на издаденото мислење ревизијата има обврска да ги истакне следните 
прашања: 
6.1.1.   Градскиот трговски центар  во Скопје е лоциран на најатрактивно централно 

градско подрачје и претставува значаен трговско административен комплекс, 
со особено поволни локациски услови. Изградбата на ГТЦ е започната на 
11.10.1969 година а на 29.04.1973 година е  пуштен во употреба. Во октомври 1995 
година врз основа на градежните ситуации на изведувачот  ГП „Бетон“  односно 
градежната вредност на објектот, надоместите за комунално уредување и 
енергетска ефикасност, направена е проценка на Градскиот трговски центар  
која изнесува  185.495.261 ДЕМ и на деловниот простор во кулите 6.240.547 ДЕМ 
или вкупно 191.735.808 ДЕМ.  
Објектот на Градскиот трговски центар  со состојба на 31.12.2020 година,  е со 
вкупна површина од 119.553,78 м2 и е од мешовита сопственост.  ГТЦ АД Скопје 
е сопственик на 70,20% од вкупната површина а 29,80% е продаден  деловен 
простор. (Прилог 1) 

Со состојба на 31.12.2020 година  Комплексот брои 588 деловни единици во кои 
се стопанисува, со вкупна корисна површина од 46.418,95 м2 од кои: 
 59 деловни  единици со површина од 5.402,38 м2 се издадени под закуп, 
 56 деловни  единици со површина од 5.394,04 м2 се слободен деловен 

простор и  
 473 деловни единици со вкупна површина од 35.622,53 м2 се продадени. 
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Графиконот покажува дека најголем дел од преостанатата сопствена 
површина на ГТЦ АД – Скопје од 55.110 м2  или  66% припаѓа на комуникациски 
простор (кеј, тераси и пасарели) за кој дел се прават трошоци за тековно и 
инвестиционо одржување и хигиена,  додека 26.877 м2  или 32% претставува 
деловен простор од подрум до трети кат и 1.944 м2 или 2% отпаѓа на деловен 
простор во станбените кули од 1 до 5. Поголем дел од атрактивниот деловен 
простор кој може да се издава и да се остварува приход  е продаден, што може 
да влијае на ликвидноста и реализацијата на планираните капитални проекти 
на ГТЦ АД Скопје во иднина. Капитални проекти за кој се започнати проектни 
активности во 2020 година се: „Адаптација на лантерни на кров на петта 
фасада“, „Санација на кровен покривач на петта фасада“ и во соработка со ЕСМ 
АД „Изградба на фотоволтаици на кровот на Градскиот трговски центар.“  
Исто така имаме обврска да истакнеме дека како резултат на пресметувањето 
на амортизацијата на деловниот објект, во 2020 година, како и  во претходниот 
период, ГТЦ АД Скопје неколку години наназад во континуитет искажува 
загуба од работењето30 и истата ја покрива од ревалоризационите резерви на 
Друштвото. 
 

6.1.2. Поради состојбите со светската пандемија од Корона вирусот Ковид - 19, ГТЦ 
АД Скопје со цел да се помогне на сопствениците за деловен простор и 
закупците, со Одлуки на одборот на директори во текот на 2020 година има 
извршено намалувања на висината на закупнината за празен – неиздаден 
простор, потоа намалување на закупнината за издавање на деловен простор и 
тераси како и намалување на надоместот за тековно одржување, за неколку 
месеци. Намалувањето на цената има предизвикано намалување на приходите 
од редовното работење во 2020 година во однос од 2019 година за  10%. Поради 
влошената финансиска состојба и ликвидност, ГТЦ АД Скопје има побарано 
финансиска помош од Владата на РСМ за исплата на четири плати на 
вработените31. Од владината Програма П1 во месец ноември и декември 2020 
година, како дополнување на четвртиот пакет економски мерки за справување 
со кризата од Ковид – 19, Владата на РСМ донела Одлука за одобрување на 
средства од Буџетот на РСМ за 2020 година на ГТЦ АД Скопје32, при што на 
25.12.2020 година исплатени се средства во износ од 17.853 илјади денари како 
финансиска поддршка заради справување со финансиските последици 
предизвикани поради кризата корона вирусот во работењето. Средствата во 

                     
30 2017 година  - 33.937 илјади денари, 2018 година  - 25.893 илјади денари, 2019 година - 34.349 илјади 
денари и 2020 година - 40.625 илјади денари. 
31 Допис бр.0504/1-3716 од 13.11.2020 година 
32 Број 44-11754/3  од 11.12.2020 година, 
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2020 година се искористени за плата на вработените за месец  декември 2020 
година  и  јануари 2021 година во износ од 15.197 илјади денари и плата за 
вработените преку агенција за привремено вработување за месец декември 
2020, јануари и февруари 2021 година во износ од 2.656 илјади денари.  
Не оспорувајќи ја доделената државната поддршка на ГТЦ АД Скопје, 
ревизијата истакнува дека  во Одлуката за доделената неповратна финансиска 
помош, не е прецизно утврдена намената за користење на средствата. 
Истакнуваме дека во член 4 став 2 од Законот за финансиска поддршка на 
работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикани од 
вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември 
и  декември 2020 година33 е пропишано е дека „финансиската поддршка за 
исплата на платите не може да користи: орган на државна и на локална власт 
и други државни органи основани согласно со Уставот на Република Северна 
Македонија и со закон, институција која врши дејност од областа на 
образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита 
и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес 
утврден со закон, организирани како агенции, фондови, јавни установи, јавни 
претпријатија и трговски друштва основани од Република Северна 
Македонија, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје и  
приватна агенција за вработување за работник кој е отстапен кај работодавач“.  

 
6.1.3. Поради вонредната состојба  во РСМ  и светската пандемија на Корона вирусот 

Ковид – 19 и намалената наплата на побарувањата, врз основа на Одлука на 
одборот на директори34 во 2020 година, ГТЦ АД Скопје   има подигнато кредит 
од 100.000 илјади денари. Рокот на отплата на овој долгорочен кредит е 5 
години со каматна стапка од 3% (1% маргина над каматната стапка на 
наменскиот депозит). За обезбедување банката го користи заложното право  на 
дадените орочени средства односно депозитот од 2018 година. Истакнуваме 
дека во септември 2020 година извршено е орочување  на парични средства во 
висина од 140.000 илјади денари со рок од 24 месеци и 2,5% годишна каматна 
стапка кај истата деловна банка. Орочените средства со состојба на 31.12.2020 
изнесуваат 219.800 илјади денари. 
 

6.1.4. Ревизијата има обврска да извести дека во август 2021 година, поради 
енергетската криза  прекината е важноста на Договорот за снабдување  со 
електрична енергија35 со економскиот оператор кој го известил ГТЦ АД Скопје  

                     
33(„Службен весник на Република Северна Македонија’’ број 267/20) 
 
34 Број 0202-1178/5 од 27.03.2020 година 
35 Број 1312-3216/1 од 15.10.2020 година 
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дека поради големото покачување на цената на електричната енергија на 
берзите во регионот и немањето на можност за набавка на електрична 
енергија, понатамошната негова реализација би му предизвикала сериозни 
загуби во неговото работењето. Поради ова согласно ЗЈН во постапка со 
преговарање без објавување на оглас склучен е договор со друштвото за 
обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергија 
ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје како снабдувач во краен случај за период од 90 дена, 
при што цената електричната енергија по која снабдувачот во краен случај ја 
фактурира потрошената електрична енергија се пресметува за 50% повисоко и 
е четири пати повисока од склучениот договор, поради што за месец септември 
2021 година e доставена фактура во износ од 13.356 илјади денари. Поради 
горенаведеното ГТЦ АД Скопје на 30.08.2021 година ја има активирано и 
наплатено гаранцијата  од ЕО за квалитетно извршување на обврските во износ 
од 2.360 илјади денари. Горенаведената состојба и светската енергетската 
криза може да предизвика  сериозни нарушување на ликвидноста на ГТЦ АД 
Скопје во иднина, со оглед на фактот дека се работи за голем потрошувач на 
електрична енергија. 
 

6.2. Обрнуваме внимание дека ГТЦ АД СКОПЈЕ, во постапка пред надлежните 
судови се јавува во својство на тужител или тужена странка во вкупно 231  
судски предмети. Заклучно со 28.02.2022 година:  
- ГТЦ АД  Скопје во својство на тужител се јавува во 225 предмети по кои 

вкупните побарувања изнесуваат 106.311 илјади денари и 
- во својство на тужена странка ГТЦ АД  Скопје се јавува во 6 предмети по кои 

главниот долг изнесува вкупно 3.156 илјади денари.  
Поради наведените судски постапки кои се уште се водат пред надлежните 
судови, а до денот на ревизијата конечниот исход не е познат, постои 
неизвесност во однос на финансиските импликации кои тие ќе ги 
предизвикаат врз работењето на друштвото. 
 

6.2.1. Во периодот на вршење на ревизијата во СВР Скопје е пријавена кражба на 
електрична енергија поради наводна интернет трговија со крипто валути. 
Согласно издаденото Соопштение на МВР  од  16.11.2021 година, од  страна на 
СВР Скопје е постапено и е  утврдено дека: „ не постојат елементи за сторено 
кривично дело, казниво согласно Кривичниот законик односно не е 
констатирана кражба на електрична енергија ниту се лоцирани компјутери за 
копање на крипто валути во просторот на Градскиот трговски центар Скопје“. 
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

женија
2020 2019

Приходи од продажба 3.1 192.353              212.720                
Останати приходи 3.2 9.399                  3.103                    
Вкупни приходи од работењето 201.752            215.823              

Трошоци за суровини и други материјали 3.3 60.914               65.310                  
Трошоци за услуги 3.4 22.516                27.313                  
Плата, надоместоци на плата и останати трошоци за 
вработените 3.5 97.978               91.237                  
Трошоци за амортизација 3.6 44.358               43.597                 
Останати трошоци од работењето 3.7 16.765                21.081                  
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и 
тековни средства 3.8 2.293                  588                       

Останати расходи 3.9. 298                     8.423                    
Вкупно расходи од  работењето 245.122            257.549              

Финансиски приходи 3.10 4.784                 8.281                    
Финансиски расходи 3.11 2.039                 904                       
ДОБИВКА/ЗАГУБА ОД РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ 3.12 (40.625)             (34.349)               
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (40.625)             (34.349)               
Данок од добивка
 
НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА (40.625)             (34.349)               

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА 2020 ГОДИНА
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

женија
2020 2019

Актива
Тековни средства
Парични средства и парични еквиваленти 4.1 22.414 5.293
Побарувања од купувачи 4.2 152.293 123.334
Побарувања за дадени аванси 4.3 233 233
Побарувања од државни органи и институции 4.4 970 966
Побарувања од вработените 4.5 239 246
краткорочни финансиски средства 4.6 219.800 234.060
Платени трошоци за идни период и пресметани приходи (АВР) 4.7 435 763
Залихи 4.8 18.959 19.278
Вкупно тековни средства 415.343 384.173

Нетековни средства
Нематеријални средства 4.9 113 160
Материјални средства 4.10 460.317 446.005
Долгорочни финансиски средства 4.11 417 417
Вкупно нетековни средства 460.847 446.582
Вкупна актива 876.190 830.755

Пасива
Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.12 16.666 27.311
Примени аванси, краткорочни депозити и кауции 4.13 334 277
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки 4.14 5.367 4.905
Обврски спрема вработените 4.15 5.406 4.985
Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања 4.16 795 757
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди 
(ПВР) 4.17 9.542 97
Вкупно краткорочни и долгорочни обврски 38.110 38.332

Нетековни обврски
Долгорочни обврски 4.18 86.282 0
Вкупно нетековни обврски 86.282 0

Главнина и резерви
ОСНОВНА ГЛАВНИНА -ЗАПИШАН И УПЛАТЕН КАПИТАЛ 4.19 663.288 663.288
СОПСТВЕНИ АКЦИИ И УДЕЛИ 4.20 7.013 7.013
РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ 
НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 4.21 6.862 6.862
РЕЗЕРВИ 4.22 129.286 163.635
ЗАГУБА ОД ТЕКОВНАТА ГОДИНА 4.23 40.625 34.349
Вкупно главнина и резерви 751.798 792.423
Вкупна пасива 876.190 830.755

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ
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во 000 денари

О  П  И  С

ОСНОВНА 
ГЛАВНИНА -
ЗАПИШАН И 

УПЛАТЕН 
КАПИТАЛ

СОПСТВЕНИ 
АКЦИИ И 

УДЕЛИ

РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ 
РЕЗЕРВИ И РАЗЛИКИ 
ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА 

КОМПОНЕНТИ НА 
ОСТАНАТА 

СЕОПФАТНА 
ДОБИВКА

РЕЗЕРВИ
ПРЕНЕСЕНА 

ЗАГУБА

ЗАГУБА ОД 
ТЕКОВНАТА 

ГОДИНА
ВКУПНО

Состојба 01.01.2020 година 663.288       7.013            6.862 163.635 34.349 792.423

Загуба за деловна година 40.625 -40.625

Покривање на загубата на терет на 
капиталот -34349 0

Состојба 31.12.2020 година 663.288 7.013 6.862 129.286 0 40.625 751.798

П  Р  Е  Г  Л  Е  Д
НА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
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000 денари
Износи 

Готовински тек од оперативни активности
Нето загуба (40.625)            
Депрецијација/ Амортизација 44.359             
Вкупно 3.734               
Промени кај тековните средства
Промени во побарувања од купувачи (28.959)             
Промени во залихите 319                    
Побарување од државата,даноци,царина (4)                      
Побарувања од вработените 7                        
Платени трошоци за идните периоди (АВР) 328                   
Вкупно: (28.309)           
Промени кај тековните обврски
Обврски спрема добавувачите (10.645)             
Обврски за аванси депозити и кауции 57                     
Обврски спрема вработените 421                   
тековни даночни обврски 646                   
Обврски по заеми и кредити 86.282              
Останати краткорочни обврски (145)                  
Одложено плаќање на трошоци (ПВР) 9.445               
Вкупно: 86.061            
Нето готовина од оперативни активности 61.486            
Нето готовина од оперативни активности
Готовински тек од инвестициони  активности
Нематеријални средства 47                     
Набавки/промени во  материјални средства/амортизација (58.671)             
Краткорочни финансиски вложувања 14.260              
Вкупно: (44.364)           
Готовински тек од финансиски активности
Капитал и резрерви
Долгорочни кредити
Нето пораст /намалување на готовината 17.121              
Парични средства на почетокот на готовината 5.293                
Парични средства на крајот на годината 22.414            

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК ЗА 2020 ГОДИНА
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IIPXAB E H 3ABOA 3A PEBiI3HJA
erurr sHrerERoR I REV lZ lO N lT
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CKONJE - SHKUP Ao
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?? yn. ,,naBen tllareB" 6p. 2
nanara,,EMaHyen r.lyqKoB"

1000 CKonje

+389 2 3211-262
dzr@dzr.gov.mk

npeAMer: 3a6eneurru Ha Haqpr lseeuraj 3a r3BpueHa peersuja xa
Quxaxcrcxr l{3aeutrax r pearruja Ha ycornaceHocr 3a 2020 roAxHa Ha fpaAcKx
Tproacrr Llexrap AKqroHepcKo ApyuirBo 3a x3AaBalbe Ha AenoBeH npocrop noA
eaxyn - Cronje

flo,rnryaaxr,

Bo BpcKa co Haqpr a43BeuJTajor sa r3BpureHa pearanja xa @rxaxcucxn tasBeu]Tah I
peaueula Ha ycornaceHoct sa 2020 rolqhHa Ha Fpapcxur Tproacrr Llexrap Axqnoxepcxo
ApyturBo 3a r43AaBaBe Ha AenoBeH npocrop noA 3aKyn - Cxonje, 3aBeAeH noA BaLu 6pq 14-
887/2 oA 14.04.2022, a AocraBeH aa 18.04.2022 roAAHa A 3aBeAeH noA Hau apxracxr,r 6poj
0306-1623/1, so nphnor Br 4ocraayaaue sa6eneuJx!4 Ha HaBoAure r4craKHan4 Bo
ropecnoMeHaruor Haqpr nsaeuraj.

i'!ffi:lsrioic!:,lHA,ro8
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3AEEIlElljKtl

3a6eneu.rxa 3a Toqxa 4.1.1.

3a6eneuxara 3a oBaa roqKa ce o4HecyBa Ha reKcror Ha crpaHa 7 (erop naparpaQ,
rovra rpu) oA Haqpr nsaeu:rajor, eo xoj e xaaegeHo AeKa ,,He e eocnocmaeeH MexaHu3aM
Ha KoHmpona npu usdaearce Ha usne3Hume Qaxmypu wmo enujae Ha HuaHama
KoMnemHocm u moqsocm", npr4 r.lJTo 6n caxane Aa rcraKHeMe Ae(a noqerHhor qeKop npta

h3AaBar6e Ha r43ne3H[Te Sarrypr e h3rorByBabero Ha Haror Bo paMKhre xa Cerropor aa
xouepqnjanxu pa5orn u MapKerhHr, no u..lro cneAu apxhBcKo AocraByBalbe Ao cooABerHhor
cerrop, roj Bp3 ocHoBa xa 4o6rexror Haror rh r43rorByBa Qarrypnre. Cne4ex vexop
npercraByBa Ao6rgaruero xa $arrypnre (h3rorBeHh Bo ABa nplMepour,l - eAeH npuMepoK
ce AocraByBa Ha Kopr4cHr4Kor, a eAeH nprMepo( ce AocraByBa 4o Cerropor:a $rxaxcncxr
!r cMerKoBogcreenu pa6orlr), nph luro napafleflHo ce Ao6[ea r Qarrypxa xxnra xoja e
nperneA Ha c[Te Safiyph. CooAgerurre, oBflacreHh apa6orexn rt,t KoHrponhpaar

Qarrypxrre xHnrh, npu urro npoBepyBaar Aana Hafloror 3a Qafiypnpabe e cnpoBeAeH so
qenocr. Orxaxo ke ce npoBepar crre noAaroq[ ao $arrypxure KHr4rh, ce npucranyBa KoH

puctpu6ytyja xa Sarrypure, a SaKrypHrra KHr4ra ce apxhBrpa 3aeAHo co Hanoror
h3AaAeH 3a reKoBHhor naeceq. BnpoveM, cero HaBeAeHo e Aen oA npoqe4ypara 3a

QaKryphpabe ao Cerropor :a xonaepqrjanxu pa6oru 6 MapKerrHr 6poj 0202-40315 oa
28.O'l .2022 toAAHa.

3a6eneuxara 3a oBaa roqKa ce oAHecyBa Ha reKcror Ha crpaHa 10 (rovxa 4ea) op
Haqpr uaeeurajor, ao xoj e HaBeAeHo Aexa,,|-TU A.A. - CKonje uMa u3spweHo ynuc Ha
concmeeHuom denoeeH npocmop Ha 70.216 M2, a co hseewmajom od usaputeuuom nonuc
ucKaxaHu ce 83.931 ,25ru2, oduocuo nocmou denoees npocmop od Fpadcxuom TpeoecKu
l-leumap ao uMomHuom nucm od 13.715,25M2 Koj He e anuwaH", npr4 LUro 6n caxane 4a
yKaxeMe AeKa oA crpaHa Ha fipyureoro KoHTr4Hyr{paHo ce 3anoqHyBaar 14 BoAar nocranKta
3a BnhuJyBabe Ha AenoBHr4or npocrop, r,r r4croro rte npo4onxr Aa ce cnpoBeAysa ce Ao
KoHeqHo ynhuJyBalse Ha qenoKynHuor AenoBeH npocrop xoj e 4en o4 o6jerror.

Bo oAxoc Ha AaAeHara npenopaKa ,,uadnexuume opzaHu Ha ynpaeyeabe u
parcoeode*e da npeseuam aKmueHocmu 3a pezynupabe Ha concmeeHocma Ha
seujuwmemo u ua denoesuom u cno6odeu npocmop ua l-TQ AA. - CKonje u He?oeo
coodaemuo eeudeumuparce eo Aeeuqujama 3a Kamacmap sa uedeuxnocmu u eo
mp?oecKume KHuzu", cueraue AeKa hcrara e npr$arnr,rea ra [lpyLuraoro rpe6a ga
npoAoflxl4 co 3ano'{HaTrTe aKTIBHOCTI4.

3a6eneuKa 3a ToqKa 4.2.4.

. npBara 3a6efleuJKa 3a oBaa roqKa ce oAHecyBa Ha reKcror Ha crpaHa 11 (npB
naparpaQ) o4 Haqpr n3Berurajor, ao xoj e HaBeAeHo Aexa ,,fTLl A.f!. - Cxonje ua
concmaeHuLlume u 3aKynLlume ua denoeuuom npocmop MeceqHo epwu eaxmypupa*e xa
KoMyHanHume mpouotlu (enexmpuuna exepeuja, monnomHa eHepeuja u naderue,
nompoueHa eoda u ry5pemapuua), a cauo Ha concmeeHuqume ua denoesuom flpocmop u
3a meKoeHo u uHeecmuquoHo odpxyearue Ha saedHuqxume denoeu u eyuxquu wmo My
cnyx<am Ha o6jeKmom ua fpadcxuom Tpeoecxu l_leumap,,, r4craKHyBaMe AeKa TfLl A.A. -
Cxonje e QopM!4paH 1996 rogr,rxa u ocHoBHa AejHocr Ha flpyu.rraoro 6una ns4aaaue ua
AenoBeH npocrop noA 3aKyn. Bo cocroj6a Kora qenuor AenoBeH npocrop 6Hn ao
concrBeHocr xa lpyuraoro, flpyu.rraoro cBo[re np!4xoAr rr o6e:6e4yBaflo oA
3aKynHuHara h oA oBrie nprxo4r4 ce oApxyBane H 3aeAHhqKrre AenoBh r,i eyxxqrr xa

3a6eneurxa ga Toqxa 4.2.3.



o6jeKror. Co oAryra AoHeceHa aa 23ta ceAH[qa oApxaHa xa 31.03.1997 roAnxa,
Bna4ara oAnyquna TTLI Aa ce npuBarr43r4pa npexy ycaolyaarue Ha r.4 o4 hxQopuaqujara
3a npr4Barn3allr4ja Ha fpaAcKr4or TproBcKr4 l-.leHTap noArorBeHa oA EKcneprc(r4or rhM Ha
llpaaxror $axynrer ao Cxonje, oAHocHo npery npo4ax6a Ha AenoBeH npocrop. CornacHo
oaaa eaprjanra, Bp3 ocHoBa Ha Koja ce AoHeceHr4 r Onur[Te ycnoBx 3a npogax6a ua
AenoBeH npocrop n llpaaunata 3a Kopr4crelbe h oApxyBabe Ha 3aeAHlrqKhre AenoBV t

QyHKLll,in Ha TTU, ycnoB 3a KynyBarbe Ha AenoBeH npocrop 6rno Aa ce cKnyqh er AoroBop
3a Kopr4crebe h oApxyBarbe Ha 3aeAHlqKhre AenoBr4 r,r Qyxxqru xa l-TU A.A. - Cxonje.
Mery rynyaavure noroneM Aen 6rne h 3aKynqr xou cBo[Te AenoBHh npocropr4 rH Kynhfle co
npaBo Ha npBeHcrBo Ha KynyBalbe. [1o cxnyvyaaruero Ha AoroBopor aa npo4ax6a ranr

floroeopor 3a nr3tnHr, r4crhre aBToMarcxu ro Ao6haaar crarycor Ha concrBeH[K-Kopr4cHr4K
Ha ycflyrhre, nph uJro ce 3anoeHyBa co Qarrypnpaue Ha o4pxyBarbe HaMecro 3aKynHrHa.
lzlcroro e cropeHo H co npoAonxyBaibero Ha npo4ax6ara ao 2005 roA[Ha, Kora co oAnyKa
ua BnaAara, sa 26.12.2004 roArHa, ce ycBoeHta ycnoBhre sa npogax6a h Kora hcro raxa
ycnoa 6uno 3a KynyBarbe Ha AenoBeH npocrop eo I-Tl-.[ cKnyqyBalbe xa loroaop sa
Kopr4crese r o4pxyBaibe Ha 3aeAHtaqxtare AenoB[ H $yrxqur xa l-TU A.A. - Cxonje.

Co Onurnre ycnoB!4 3a npo,qax6a Ha AenoBeH npocrop on 2005 ro4nHa e
npeABhAeHa o6apcra concrBeH[L.lure Ha AenoBeH npocrop Aa cKnyqar floroeop sa
oApxyBarbe r ogpe46a Bo Aoroaop[re sa xynonpogaxba oeaa o6apcra 4a 6nge roaap-
npu6eneulxa Bo nMoreH nrcr Ha concrBeH!4Kor, a ce co qen Aa ce o6es6e4ra o4rypHocr 3a
oApxyBabe xa o6jerror. Ha aarynqurre noxpaj saxynxnxara ce Qafiyp!4paar I KoMyHan]ir4 -
peaflHhre rpouJor-1d ron ke rta HanpaBar.

o Cne4xara ea6eneuxa Ha oBaa roqKa ce o4HecyBa Ha noAHacnoBot Texoego u
uHeecmuquoHo odpxyea*e, KoHKperHo Ha reKcror Ha crpaHa 12 KaAe e HaBeAeHo AeKa
,,cpedcmeama 3a meKoaHo u uHeecmuquoHo odpxyearce Ha aaeduuqxume denoeu u

QyHKLluu ue ce o5es6edyeaam u He ce Qaxmypupaam Ha saKynqume Ha denoeHuom
npocmop KaKo wmo e ymepdeuo eo llpaeunama. Bps ocnoea sa uaeedeuume llpaauna, eo
2005 eoduua doxecena e OdnyKa sa ymepdyea*e Ha eucuHama Ha qeHama Ha ycnyeama
xoja concmeeuu1ume Ha denoeen npocmop eo fpadcKuom Tpzoecxu Qeumap ja nna*aam
sa l-TU A.ff. - Cxonje 3a meKoeHo u uHeecmuquoHo odpxyea*e saeduo co npunoz
Memodonozuja 3a npecMemKa Ha usHocume ua ydenume eo ueHama Ha ycnyeume 3a
meKoeHo u uHeecmuLluouo odpxyearue. Co Memodonozujama 3a npecMemKa Ha
epeduocma ymapdeuu ce noedxuqeuume ydenu Ha ycny?ume u moa: xoudutquoHupabe
3uMCKu u nemeH pexuM 18%, padujamopcKo epeebe 14%", enexmpuuHa eHepeuja 5%o,

aemoMamcKo ynpaeyearbe 4%o, cHa6dyeabe co eoda 57", ycnyeu od xueueua 14%o,

npomuenoKapHa 3aumuma 8%, odes6edyeabe 14%o, ecKanamopu 4o/", moeapHu u
namuuvxu nuQmoeu 4o/" u ueHa Ha quHethe ua u2 npocmop 10o/". Co yeud eo HaquHom Ha

Saxmypuparce ymepdueue dexa $axmypupathemo He ce Bpwu co?nacHo Odnyxama u
Memodonoeujama od npuuuxu wmo ydenom xoj ce oduecyea Ha qeHama na quuerce ua u2
npocmop od 10"/" ce pacnopedyea xaj ocmaxamume ydenu". l-loxaranay Bo reKcror e
HaBeAeHo u AeRa ,,eaKeuom Ha.tuH ua Qaxmypuparce ua pacxodume 3a meKoeHo
uHeecmuLluoHo odpxyearce He e qenocHo eo coenacHocm co doHeceHama OdnyKa u
Memodonoeuja sa ymepdyea*e Ha eucuHama Ha qeHama Ha ycfiyeama Koja
concmaeHuLlume ua denoeeu npocmop eo o6jexmom na fpadcxuom Tpeoecxu Ueumap u
uoxe da enujae xa moqHocma u mpaHcnapeHmHocma Ha ocmeapyeatuemo ua npuxodume
no ocHoe Ha meKoeHomo u uHeecmulluoHo odpxyearce." t4uexo, Qarrypr4palbero Ha
TeKOBHOTO !r [4HBeCTy|-I4OHOTO OApXyBabe, HanpOTt4B, e BO qeflocT Bo corflacHocT co
HaBeAeHrre flpaauna, Ognyra ra Mero4onorrja, oA nphq[Ha uro yAenor xo1 ce ogxecyaa
Ha UeHara Ha quHetce Ha M2 npocrop op 10/", KaKo napaMerap, co cBojara BpeAHocr e
BrpaAeH co pacnpeAeflyBabe I npecMeryBarbe Bo nperxo4HHre 10 no:uquu xaj
ocraHar[Te (nperxoguo AeffiaprpaHll) yAen[, co cooABerHa BpeAHocr Ha npoqeHror
AoAaAeH Bo ceKoj yAen oA BKynH[or r,rsnoc. Kaxo u:ro 6eue nojacxero ]t oA crpaHa Ha
crpyqHr4re cnyx6r Ha flpyu:raoro nph Bpt.ueruero Ha yBr,rAor ao earryprapar+ero, xa oaoj
HaqrH ce 3aApxyBa BKynHara BpeAHocr Ha qeHara (u:xocor eo gexapr) no M2 sa



.qenoBHr4or npocrop h npu HeroBara npr4MeHa (ao $arrypnre) Hury eAHa crpaHKa He e
or..urereHa Hrry oA Q[HaHcHcKr4 Hrry oA raxos 6nno Apyr acneKr. Baxa lraapuexnre
npecMerKr4 ce npr4MeHyBaar Bo noHaraMouJHoro r43rorByBa6e Ha MeceqHr4Te QaKryp!4 3a
TeKOBHO 14 14HBeCT9lLll4OHO OApXyBatbe.

o 3a6eneuxa [craKHyBaMe r Ha reKcror Ha crpaHa 15 Bo noAHacnoBor
Enermpuuua u monnuHcKa eHepeuja o4 Haqpr rsaeu:rajor, oAHocHo Ha yKaxyBalbara AeKa
,,oeoj uauuu Ha QopMupabe Ha qeHume e uecoodeemex od npuuuuu umo eo ycnoeu Ha
doxeceu uoe 3axou sa eHepeemuKa u nodgaxoucxu aKmu, qeHama Ha eneKmpuqHama u
monfiuHcKa euepeuja xoja ce Qaxmypupa Ha KopucHuqume da ce Sopuupa no
Memodonozuja od 1998 aodusa." Bo ogHoc Ha oBre yKaxyBaua, caKaMe Aa hcraKHeMe
4exa l-Tl-l A.,Q. - Cxonje, KaKo norpollJyBaq Ha enefip[sxa exeprrja e nprKnyqeH Ha

eneKTpoAr4crpr46yrnaxara Mpexa co xoja ynpaByBa oneparopor Ha
enefipo4ncrp!46yruexnor crcrena. Onepal4BHrlor rporlJoK 3a enefiprl,rHa eHepr[ja nMa
rperMaH Ha ycnyra xoja Lrro Ja Aaea Apyureoro Bo paMKh xa flpaaunara 3a Kopr4crer6e h
oApxyBase Ha 3aeAHr4eKr4re AenoBh r $yxxqnn. l-lpe$arryprpauero 3a norpouJeHa
eneKTpr4qHa eHeprr4ja, ffq A.A. - Cxonje e4r4HcrBeHo 14 Bo Llenocr ro Bpr.lJ14 Bp3 ocHoBa Ha

AoHeceHara O4ryxa r Merogonorrja oA 14.01.2005 roAHHa, Bo Koja He e npeAB AeHo r He

ce npecMeryBa n,tapxa. lllro ce oAHecyBa Ao HaqhHor xa Qopnarpaue Ha eAxHeqHure
MeceqHu qeHr4 3a ,,ronJ'lr4Hc(a eHeprhja", Ha oBnacreHt4re ApxaBHn peBH3opl4 uu 6ea
,qocraBeHr ABa AoKyMeHT!4: nnQopnaaqnja 3a Haqr4Hor xa Qopuupase Ha eAhHeqHh
MeceqHn qeHr 3a KoHAr4l1xoHrpaue - 3rMcKr4 ta nereH pexru (xnnuarraaquja) ,i HaqnH Ha
npecMeTKa Ha r43Hocr4Te Ha eAHHeqHn MecegHh LleHh 3a KoHAXT-.[4oHhpabe - 3[McKr4 9t neTeH
pexuna (xnnuarrsaqnja) 3a Meceq AeKeMBpr4 2020 roAuaa. Bo ogre Asa AoKyMeHTr ll
on[cHo H ToqHo ce npeAoqeH[ c[Te eneMeHT!1 Koh yqecTBysaaT Bo npecMeTK[Te 3a.qBaTa
pexr4Mu Ha pa6ora Ha c[creMor 3a KnnMar[3alyja Ha AefloBHrre npocropt4 ao fTl-].
l1prroa, Bo npecMerKara aa Qoprunpauero Ha eAuHeqHhre Mecer{Hh t]eHh sa
(oHAr,r-l4oHhparbe ce sKnyqeHr cure ereMeHTr4 oA MeroAononrjara 3a npecMerxa Ha
eAa4HeqHure qeHH 3a KoMyHanhr4 eo l-Ttl, a Koh eneMeHTr4 ce npot43ne3eHh oA
Merogonornjara sa Qopnarpase Ha qeHr4re Ha ogenHx eragoer eteprrja o6jaaexa ao
Cnyx6ex BecHr4K Ha Peny6nnra Maregoxrja 6p. 43 oA 27.08.1998 ro4rxa roja rua
yH[Bep3anHo 3Haqete rora ce pa6orn 3a np[MeHyBa[be Ha oB[e eneMeHTn Bo npecMerKta
3a rpouJoqer HacraHarh nopa4[ KflhMarr4:aqlrja xa 6rno xoj npocrop so 6rino xoj o6jerr ranra

co 6uno KaKBa HaMeHa.

o nocne,qxara :a6eneuxa sa Toqxa 4.2.4. oa Haqpr naaeturajor ce oAHecyBa Ha
noAHacnoBor llompoweua eoda, ogxocxo Ha reKcror Ha crpaHa 15 oA Haqpr raaeurajor
ao roj e HaBeAeHo AeKa ,,QaKmypupa$emo Ha nayuan ga eoda uMa 3a nocnedu\a
HepeanHo QaKmypupabe Ha nompoueHama eoda u ucmo maKa npeduseuxyea peaw$ja
xaj xopucxuqme Kou wmo HeMaam eepadeu yped 3a Mepebe Ha nompowyBasxama,,. Bo
oBaa HacoKa, [craKHyBaMe ga6eneuxa AeKa MepH]t ypeAr (BoAoMepr) oa norpou:exa eoga
seke ce nocraeeHu Bo AenoBHhre npocroph KaAe ulro nocror4 TexH[qKa MoxHocr 3a roa, a
Qarrypupauero Ha nayuran ce Bplur4 xaj oxre AenoBHr4 npocroprl xaj xon ue nocrou
TexHrqKa MoxHocT 3a nocTaByBaHe Ha MepH[ ypeArr, oAHocHo oHaMy (aAe [.uTo HeMa
MoxHocr 3a AoBoA !r oABoA Ha BoAa. flpntoa, co nayuranor e on$areHa h norpotlJyBaqKara
Ha BoAa Bo caHr4Taphr4Te Bo crre jaApa Bo ce(Ll4hre. KaKo jaBHr4Te roanerr,t.

Bo o4roc Ha AaAeHara npenopaKa 3a ,,npeucnumyeabe Ha epeduocma ua
ymepdeHuom nayuan ga eoda u douecyearue ua odnyxa Ha Od1opom na dupexmopu,,,
ncrara e nphsareHa r o46opor Ha Ar4pefiopr4, Bo paMKr4re Ha cBoHre oBflacryBaba, Ha
ceAHhrtara Ha oApxaHa Ha 16.05.2022 roAHHa AoHece O4nyxa 6poj 0202-.1993/6 3a
oApeAyBabe Ha BucnHaTa Ha nayuanoT 3a npecMeTKa Ha noTpouJeHa BoAa Bo oHt4e
npocTop9t KaAe [.UTO HeMa MOHTT4paHO Mep[na 3a noTpotueHa Boaa, cornacHo
Merogonorrjara 3a npecMerysalbe Ha eA]4HeqHh qeHh 3a KoMyHanAn Bo fTl_l A.A. - Cxonje
6p. 03-119/5 o4 14.01.2005 rograHa.



Bo oAxoc Ha KoHcraraqHrre h3HeceHh Ha crpaHa 24 go roqxa 4.4.2 oa Haqpr
rseeu:rajor, a Ko!4 ce oAHecyBaar Ha nocranKara 3a Ha6aBKa Ha saMeHa Ha nocroeqxo
QnyopecqeHrHo ocBernyBarbe co rreA ocBernyBaBe Bo nacapenh, jaApa, xyna 2 n to{u sa
epa6oreura Bo TT[-I, oAHocHo Ha roa AeKa rexHhqKara cneqnQnxaqnja oA TA AeKa e
uapa6orexa 6eg xonu.{r4xr'r o.qHocHo 3a 1 nap,{e, HarnacyBaMe AeKa Mopa npeA ce Aa ce
HMa npeAB[A AeKa craHyBa :6op sa o6jerr co HaBhcrnHa rofleMa noBplltr4Ha n co rofleM
6poj Ha catjaflH,{Hh Mecra, nph uJTo He Moxe co roqHocr ri chrypHocr Aa ce npeABt4Au KonKy
oA THe cujannvxur Mecra h Bo t<oj nepro4 6r orxaxane. np!4Toa, 3aMeHara Ha

ocBeTnyBabero ce Bpulh corflacHo oApeAeHr4 npt4opvrerh, co orneA Ha roa Aeka
flpyu:raoro He pacnonara co AoBonHo cpeAcrBa 3a eAHoBpeMeHa 3aMeHa Ha chre
cnjannueu uecra. Bo oAHoc Ha roa AeKa KoHcraraqrjara AeKa ,,Bo reHAepcKara
4oxyuexraqrja npeABuAeHI ce no3uq[n no ogenHh AenoBh noA Ha3hB ,,cureH
xecneqnQnpax uarepujan", 3a Koh eKoHoMcK[or oneparop noHyAhn BpeAHocr ]1 Kou ce
$arrypnpaxr co BpeMeHrre rpaAexHh cAryaqAA Bo h3Hoc oA 267.000,00 AeHap!4", a 3a
rolr pesrsrjara He Moxena Aa ce yBepn 3a Kota HaMeHrl ce hcKop!4creHx a Aanu ce qenocHo
norpor.leHh, r4cTaKHyBaMe AeKa BKynHaTa BpeAHocT Ha ucKopr4creHr4 cpeAcrBa, oAHocHo
aryner SarryprpaH H3Hoc Bo rpaAexHr4re cvryL1 v e 221.200,00 AeHapx, 14 roa Bo rnaBa ll
- YnH.rFro ocBerflyBabe u3Hoc oA 61.000,00 AeHapyr, Bo rnaBa lll - llacapenxo
ocBernyBarbe u3Hoc oA 68.700,00 AeHapr,1, AoAeKa Bo rnaBa lV - K-2 r43Hoc og 91.500,00
AeHapu. l4eHocor oA 45.800,00 AeHapr4 npeABnAeH Bo TnaBa I - Oacagxo ocBerflyBabe He
e Qarrypnpax Bo BpeMeHr4re curyaq,nn, oA npvqaHa uJro BoonuJro xe e pa6orex. Bo oAxoc
Ha TOa 3a KOU HaMeHn Ce hCKOpt{CTeHh h nOTpOUJeH[ CpeACTBaTa, OA CTpaHa Ha
HaA3opHr4or opraH 3aAonxex sa xa6aaxara Bo reKor Ha BpuJe$ero ra peersrjara 6erue
h3HeceHo AeraflHo o6jacHyaaue Ha roa uJTo ce 6Hno n:pa6orexo n xoj uarepnjan 6nn
Kopr4creH Bo chreH necneqr$rpax urareprjan. lzlcro raxa,3a BpeMerpaelbero Ha ornacor
aa jaaxara xa6aaxa, oA crpaHa Ha eKoHoMcKhre oneparopx xe 6eu:e nocraBeHo npallalbe
3a HHry eAHa roqKa oA cnequ$rraqrjara, Hhry xexoj o4 eKoHoMcKr4re oneparopn ce.iaar
Aa r3BprrJr4 yafiA Ha nnqe Mecro, 6rpejrfr cero roa taM oBo3MoxeHo oA crpaHa Ha

crpyqHure cnyx6r na ff! A.!. - Cxonje, KaAe [r,ro (e 4o6rjar oAroBopr4 nnu ke nuaar
nojacxa cnuxa uro rpe6a 4a ce napa6oru, ulro 3Haqu Aexa cneqrQuxaqujara 6t na jacHa u
pas6rpnnaa :a yvecxnqrre xa JH.

Bo oAxoc Ha KoHcraraq[yrre n3HeceHh Ha crpaHa 25 eo ro,{ra 4.4.3. oa Haqpr
usaeu:rajor, a Kor4 ce oAHecyBaar Ha nocranKara 3a [3BpuJeHr4 rpaAexHo-3aHarcxr pa6orn,
ucTaKHyBaMe AeKa nosTopHo Mopa Aa ce hMa npeABrlA roneMuHaTa r noBptu[HaTa Ha
o6jerror, KaKo h roa AeKa craHyBa s6op sa paMkoBHa cnorog6a xoja ce cxnyvyaa cexoja
ro4uHa 3a norpe6lrre na o6,jerror Bo cnyeaj Ha HecaKaHr4 14 HenpeABrpt4an 4eQerrn,
oAHocHo AeKa craHyBa s6op sa cKnyeyBarbe Ha paMKoBHa cnoro46a 3a ltHqhAeHrHr4
norpe6r xor no4pas6npaar caHtapatse h oApxyBa]be xa o6jerror. Co orneg Ha roa AeKa Bo
caunor Haqpr neeeuraj e HaBeAeHo AeKa ,,paMKoBHr4re cnorog6r,r ce npenopaqyBaar Aa ce
Kopr4crar 3a 3aAoBonyBalhe Ha yrBpAeHu norpe6ur Koh ce noBropyBaar, a AO He ja 3Hae
oAHanpeA KonrqhHara xoja ke n,lly 6rge norpe6ua Ht4Ty ror{Horo BpeMeHcKo HacraHyBa[be
xa norpe6ara, ffq A.A. - Cxonje cnpoBen paMKoBHa cnoro46a sa l-paAexxo - 3aHarcKh
pa6orr, 6rgejkn He cexorau Moxe Aa ce npeABrAar HrlTy Konriqr4Hr4Te Hhry ror{Horo BpeMe
rora (e 6u4e norpe6uo Aa ce ta3Bprut4 oApeAeHa rxrepaexqnja, Hhry naK ceKoralu Moxar
Aa ce npeABhAh nojaBara Ha oApeAeH[ npo6neun, ceKorauJ t,lMajtih npeABhA AeKa Tfq e
roneu o6jerr Bo noBpuJhHa, ao npo6neruarnKa I Bo crapoc+n rcAAHt r{ AeKa ogpeAeHr4
no3!4r.14r4 ce npeABuAeHu AoKonKy ce jaar norpe6a Aa n3Bpr.rJr4 oApeAeHa pa6ora a Koja
Moxe Aa 6rAe oA roneMo 3Haqebe Bo MoMeHTor. Kaxo r:a ga6eneutxara HaBeAeHa 3a
rov.ra 4.4.2., 3a BpeMerpaelbero Ha ornacor sa .jaaxara Ha6aBKa, oA crpaHa Ha

3a6eneura ga To.{ra 4.4,2.

3a6eneurxa 3a To,{Ka 4.4.3.



Bo oguoc Ha KoHcraraqhr4re h3HeceHr Ha crpaHa 25 ao ro.{xa 4.4.4. oA Hallpr
r3BeuJTajor, a Koh ce o4HecyBaar Ha nocranKara 3a t,t3BplueHu 3aHarcxo-hHcrar]arepcKh
pa6orr, noaropHo caKaMe Aa yKaxeMe Ha roa AeKa fipyureoro cnpoBeno paM(oBHa
cnoroA6a 3a 3aHarcKo - HHcrararepcKh pa6orr4, 6ragejkur xe ceKorauJ Moxe Aa ce
npegBlpar Hriry KontaqhHxre H!4Ty ror{Horo BpeMe Kora ke 6uAe norpe6Ho Aa ce H3Bpr]Jh

oApeAeHa hHrepBeHLl!4ja co orneA Ha roa AeKa l-T[-] e roneu r xra o6jerr I Bo noBpuJuHa h
Bo npo6neMar[Ka ]r Bo cTapocHu toAu1t , o6jerr Koj e orBopeH no caojara apx[reKrypa t,t

AeKa oApeAeH!4 no3!4qh[ ce npeABr4AeHr Ao(onKy ce jasr norpe6a Aa n3BprlJh o4peAeHa
pa6ora, a Koja Moxe pa 6npe oA roneMo 3Haqelbe Bo MoMeHTor. Karo n go oAHoc Ha
nperxoAHhre ro\.rKh, caKaMe Aa [craKHeMe AeKa 3a BpeMerpaelbero Ha ornacor 3a jaBHara
Ha6aBKa, oA crpaHa Ha eKoHoMc(!4Te oneparopn He 6eue nocraBeHo npa[.uabe 3a Hhry
eAHa roq(a o4 cneqlrSrxaqnjara, anry HeKoj oA exoHoMc(hre oneparopr4 ce jaeh Aa
x3BprlJt4 yBr4A Ha nhlle uecro, 6u4ejrtr cero roa rM oBo3MoxeHo oA crpaHa Ha crpyl{Hrre
cnyx6r xa FTq A.A. - Cronle, Ka.qe lrJro ke 4o6rjar oAroBopr nnn ke uuaar nojacHa cnfiKa
u:ro rpe6a Aa ce [3pa6oru, r.uro 3Haq!4 AeKa cneqr+r4Katyjara 6nna iac+a v pas5npnuBa
ea yvecxrqure xa JH.

Co noqrr,

1438P A14PEKTOP,
M-p rOK Tpajseecrn

eKoHoMcKure oneparop!4 xe 6eure nocraBeHo npauralse 3a Hhry eAHa roqKa oiq
cneqr$raxaqrjara, Hr4Ty xexoj o4 exoHoMcKhre oneparop!4 ce jaBt4 Aa r3Bprur4 yBr4A Ha flt4qe
naecro, 6rgejrtr cero roa taM oBo3MoxeHo oA crpaHa Ha crpyrrHlre cnyx6ra ua I-Tq A.fl. -

Cxonje, xa4e uro ke go6ujar o4roBopr4 unn ke nuaar nojacHa cnhKa uJro rpe6a Aa ce
uspa6otn, [lJTo 3Haq[ Aexa cnequrQraxatyjara 6nna jacua r pas6npnhBa 3a yqecHrqhre Ha
JH. Bo cexoja cneqrQrxaqrja xoja e nspa6oreHa co Konr4'.rr4Ha (napve 1) KaKo HanoMeHa
cror: ,,Og cHTe no3t4Lltr4 Bo rexHr4qKara cenqr4$uKaqhja ke ce n:pa6orar caMo oHre 3a Koh

ke ce yxaxe norpe6a, a [HBecr[ropor xe npoqenn AeKa rue rpe6a Aa ce 3Be4ar co
oAHanpeA npeABhAeHH KonhqhHh".

3a6ereuxa 3a To,{Ka 4.4.4.

a//-
1a .{.+e

:: tt;



Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 1 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________ 
 
 
  
  

Прилог бр.4 
Одговор 

на забелешки на  
Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор 

 
На ден 20.05.2022 година добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на 
Градски трговски центар АД Скопје број 0306-2027/1 од 17.05.2022 година од страна 
на м-р Ѓоко Трајчевски - Извршен директор, заведени во Државниот завод за 
ревизија под број 14-887/4.  
 

Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е следното: 
 

1. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.1.1. алинеја 3 која се 
однесува на не воспоставениот механизам на контрола при издавањето на 
излезните фактури не се прифаќа , поради тоа што истата претставува 
образложение на процесот на изработка на излезните фактури без да бидат 
доставени дополнителни докази, кои образложенија ревизијата ги имаше во 
предвид во текот на вршењето на ревизијата.  
 

2. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.2.3.  која се однесуваа на 
не извршениот упис на деловниот простор и на земјиштето на објектот на 
Градскиот трговски центар, претставува известување  за континуираните 
постапки и заложби кои се преземаат  од страна на надлежните  лица за нивно 
впишување и евидентирање во Агенцијата за катастар на недвижности и во 
трговските книги како и известување за прифаќање на дадената препорака од 
страна на овластениот државен ревизор.  

 

3. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.2.4.  кои се однесуваат на  
начинот на месечно фактурирање на комуналните трошоци, претставуваат  
известувања и дополнително дадени образложенија за периодот на 
воведување на фактурирањето, како и на воспоставениот систем на 
фактурирање на комуналните трошоци, кои ревизијата ги имаше во предвид и 
тоа: 

- даденото образложение во делот на Тековно и инвестиционо одржување  
за начинот на фактурирање на расходите за тековно и инвестиционо 
одржување, утврден со Одлуката и Методологијата за пресметка на 
износите на уделите во цената на услугите за тековно и инвестиционо 
одржување, претставува известување за  уделот кој се однесува на 
цената на чинење на м2 простор од 10%  кој е вграден со распоредување и 
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пресметување во останатите позиции со што ниту една странка не е 
оштетена, претставува состојба која што ревизијата ја  имаше во предвид 
и е соодветно истакната во Нацрт извештајот на овластениот државен 
ревизор; 

- забелешката која се однесува на делот на Електрична и топлинска 
енергија и тоа за фактурирањето на расходите за електрична и топлинска 
енергија во делот на истакнатата состојба на овластениот државен 
ревизор дека „во услови на донесен нов Закон за енергетика и 
подзаконски акти цената да се фактурира по методологија донесена од 
1998 година е несоодветно“, преставува известување и дополнително 
објаснување за начинот на  фактурирање, кое објаснување и информации 
ревизијата го имаше во предвид во текот на ревизијата и за што 
дополнително се обрати и доби одговор од Регулаторната комисија за 
енергетика и  

- забелешката која се однесува на делот Потрошена вода за утврдената 
состојба во врска со фактурирањето на паушалот за вода претставува 
известување и дополнително објаснување за начинот на нејзино 
фактурирање кое ревизијата го имаше во предвид,  како и известување  за 
дополнително  донесена Одлука од 16.05.2022 година од страна на Одборот 
на директори за одредување на висината на паушалот за пресметка на 
вода во оние простори каде што нема монтирано мерила за потрошена 
вода. 

 

4. Забелешката на констатираните состојби во точката 4.4.2.  која се однесува за 
начинот на спроведување на постапката за јавна набавка за замена на 
„постоечко флоуресцентно осветлување во пасарели, јадра, кула 2 и зони на 
вработени“, делумно се прифаќа  во делот на фактурираниот износ за „ситен 
неспецифициран материјал“ поради што во Конечниот извештај износот 267 
илјади денари соодветно ќе биде променет на 221 илјада денари. Останатата 
состојба од наодот останува не променета од причина што  понатамошниот  дел 
од забелешките претставуваат дополнителни објаснувања за начинот на 
спроведување на постапката за јавната набавка кои овластениот државен 
ревизор ги имаше во предвид при вршењето на ревизијата.  
 

5. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.4.3.   која  се однесува на 
начинот на кој е спроведена постапката за јавна набавка на „градежно-занатски 
работи“ со која не се фактурирани и не се извршени одредени позиции од 
тендерската документација за сметка на други претставува известување за 
причините и околностите поради кои се спроведува оваа постапка со Рамковна 
спогодба, како и дека во текот на спроведувањето на јавната набавка немало 
прашања од страна на економските оператори,  а кои околности и состојби 
ревизијата ги имаше во предвид. 
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1. _______________________                                                                    _______________________         
2. _______________________  
3. _______________________ 
 
 

6. Забелешката во точката 4.4.4 .,  која се однесува на утврдената состојба на 
постапката за јавна набавка за извршени „занатско-инсталатерски работи“ 
претставува  известување за причините поради кои истата е спроведена со 
Рамковна спогодба кои  ревизијата ги имаше во предвид во текот на вршењето 
на  ревизијата. 
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