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АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 

ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 

- СКОПЈЕ,   

 

      ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ 

 Врз основа на член 23, став 1, алинеја 2  од Статутот на Акционерското 

друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост – Скопје 

(пречистен текст),  Одборот на директори на  АД за стопанисување со деловен 

простор во државна  сопственост-Скопје на  својот ____ редовен состанок одржан 

на ден  _______.2018 година  донесе: 

 

 

ФИНАНСИСКИ  ПЛАН 
на Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор 

во државна сопственост-Скопје за  2018 година 

 

1.Вовед 

Акционерското друштво за стопанисување со деловен простор во 

државна сопственост е основано согласно  Законот за трансформација на  

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор  на 

Република Македонија  ("Сл.весник" бр.  105/09). 

  Друштвото својата стопанска активност ја започна на 04.06.2011 

година како правен следбеник на Јавното претпријатие за стопанисување со 

станбен и деловен простор  на РМ, со имот,  средства,  вработени,  права  и  

обврски  поврзани со дејноста на стопанисување со деловен простор  и акции 

на Јавното претпријатие од  Градскиот трговски центар  АД Скопје. 

  Предмет на работење на Друштвото е дејноста што се однесува 

на стопанисувањето со деловниот простор во државна  сопственост,  

поврзано со  тековно  и инвестиционо одржување на деловниот простор,  

подобрување на условите за користење на деловните простории,  

утврдување на висината на закупнината,  склучување на договори за  закуп 

и водење  евиденција на  државниот деловен простор со кој  стопанисува. 

 Материјалните  средства  и  економско финансиските  состојби на  овој  

правен  субјект,  се  пренесени со  Делбениот биланс на  Јавното 

претпријатие,  согласно  Законот за трансформација на Јавното претпријатие 

за стопанисување со станбен и деловен простор  на Република Македонија, 

Планот за поделба и Почетниот биланс на друштвото. 
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  Акционерското друштво ја  обезбедува својата деловна  егзистенција 

од создавање на  приходи од  стопанисување со деловниот  простор доделен со  

поделбата на  Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 

простор  на РМ. 

  Основи за  подготовка на финансискиот план за  2018 година се  

приоритетите на деловното  работење на Друштвото  за  наредната  фискална  

година. 

  Основна  цел при изработката на финансискиот план  е  обезбедување 

финансиска стабилност,  рентабилност  и  ликвидност на  Друштвото,  со  правилно  

насочување на предвидените  приходи во покривање на  предвидените  расходи и  

остварување на  позитивен  финансиски  резултат од работењето, имајќи  ги 

предвид  притоа мерките за  рационално  трошење на  средствата  и  определбата 

на  менаџментот на  Друштвото за  подобрување на  финансиската  состојба. 

 

  Главниот императив во наредната година ќе  биде  тенденцијата,  

преку   намалување на  тековните  расходи  и  обезбедување на  позначајни  

средства од  приходи,  да  се  реализираат намерите на  деловен  опстанок  и  

натамошен  економски  развој на  Акционерското друштво  за  стопанисување со  

деловен  простор  во  државна сопственост. 

  Проекцијата  на  финансиите за деловната  2018 година,  се  базира  

на  остварувањата  во  2017 (со  планирани  вредности  за  месец  декември  2017 

година  )  и  проектираните  индикатори за  наредниот  период.    

     

  2. Стопанисување со деловен простор 

  Во  предложениот финансиски план детално се  презентирани 

планираните  приходи и расходи на АД за стопнисување со државен деловен 

простор за  2018 година,  врз  основа  на  предвидените активности за  

стопанисување  со  расположивиот деловен простор и планираните приходи од 

закупнината  на  истиот како и евентуална продажба на деловен простор во 2018 

година,како и  оглас за издавање под закуп кои се одразуваат на приходот  , 

прикажана во следниот  преглед. 
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ФАКТУРИРАНА ЗАКУПНИНА                   ТАБЕЛА - 1 

 

Ред. 

бр. 

 

 

ГРАДОВИ 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

до 09/17 год. 

 
 
План 
10-12/17 

 
 

Процена  
2017 

 
 

ПЛАН 

за 2018 год. 
 

1 2 3  5 6 

1 СКОПЈЕ 12.390.286 4.150.000 16.540.200 17.000.000 

2 БИТОЛА 6.738.953 2.914.000 9.652.900 10.000.000 

3 КУМАНОВО 1.526.409 512.800 2.039.200 2.000.000 

4 ПРИЛЕП 2.816.875 630.400 3.447.200 4000.000 

5 СТРУМИЦА 800.806 266.500 1.067.300 1000.000 

6 КИЧЕВО 1.228.248 306.500 1.534.700 1.700.000 

7 ШТИП 2.089.162 644.200 2.733.300 3.000.000 

8 КАВАДАРЦИ 892.530 269.700 1.162.200 1.300.000 

9 ВЕЛЕС 3.966.421 1.323.200 5.289.600 5.500.000 

10 ОХРИД 4.101.574 981.000 5.082.500 5.000.000 

11 ТЕТОВО 2.358.397 632.800 2.991.100 3000.000 

12 КОЧАНИ 290.485 96.600 387.000 400.000 

 Вкупно  АД 39.200.146 12.727.700 51.927.200 53.900.000 

 

Акционерското друштво стопанисува со  1239 деловни простории со вкупна 

површина од  59.029,72м2. За  издадени 509  деловни простории во текот на  2017 

извршено е фактурирање во износ од  51.927.846 ,00денари.    

Во услови за стопанисување со зголемување на бројот на издадени простории за 

2018 година, се планира фактурираната закупнина да се зголеми за 3,80% и да 

изнесува планирано  53.900.000,00 денари.  При планирањето на износите за 

фактурирана закупнина за 2018 година,  земено е во  предвид продажба на 

државниот деловен простор, објава на два огласа за издавање на деловен простор 

под закуп како и  откажување на договорите за закуп. 

3.  Приходи од работењето 

  Приходите од работењето на АД за стопанисување со деловен 

простор  реализирани во деловната  2017 година  и проекцијата на истите за 

наредната  2018 година се прикажани во следната  табела:  
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ТАБЕЛА - 2 

 

Ред. 

бр. 

 

Прих. 

став. 

 

ПРИХОДИ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

ВО  2017 год. 

 

ПЛАН 

за 2018 год. 

 

Индекс 

      5/4 

1 2 3 4 5 6 

1  

741 

 

Фактурирана закупнина 

51.198.717 53.900.000 105,28 

 

2 

 

765 

 

Приходи од наплатени  
отпишани побарувања 

1.213.072 2.000.000 164,87 

 

3 

 

 

    

 

4 

 

768 

Одложени приходи од 
амортизаија 

на државен деловен 
простор 

24.146.816 25.000.000 103,53 

5 774 Приходи од реализирани 
спогодби 

1.005.944 2.000.000 198,82 

6 776 Приходи од дивиденда  
од  ГТЦ 

1.111.801 2000.000 179,89 

7 779 Други вонредни приходи 
и премии за осиг. 

1.640.607 1.800.000 109,72 

8 744 Приходи од продажба на 
град.објекти 

0 2.000.000  

9 749 Oстанати 
приходипрефактурирањ

е 

факт.корис 

111.530 400.000 358,65 

10 769 Приходи од договорени 
инаплатени 

пенали/банкарски 
гаранции 

1.146.707 1.000.000 87,21 

   

ВКУПНО ПРИХОДИ 

81.575.194 90.100.000 110,45 
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За обезбедување на финансиски услови за непречено извршување на работите во 

надлежност на Друштвото  со финансискиот план за  2018 година, планирано е да 

се обезбедат средства во износ од   90.100.000,00денари,  односно   

10,45%повеќе од реализираните приходи во 2017 год. Главни приходни ставки 

од  кои се очекува да ги покриваат  трошоците на работењето на  Друштвото се: 

3.1.  Закупнината на деловниот простор, која се планира во  2018 година да  

изнесува 53.900.000,00 денари 

3.2.   Дивидендата  од  ГТЦ  која  е  во  зависност  од финансискиот  резултат во  

АД  ГТЦ и за која се планира  износ  од 1.500.000  денари  и 

3.3.    Дополнителни средства од вонредни приходи и од  приходи  предвидени со 

висок процент на наплата на  заостанати  ненавремено  платени  закупнини,  со  

судски  и  постапки со  присилно  извршување,  во  износ  од  2.000.000 денари. 

  Во  проекцијата на вкупните  приходи од деловен простор за 2018 

година е запазено нивото на реaлизираните вредности во изминатата деловна 

година  (со планирани  износи за  декември  2017),  со  одредено намалување на: 

  а.) Приходите од  фактурирана  закупнина поради продажба на 

државен деловен простор иоткажување на договорите за закуп на  деловни  

простории. Во 2016 година се објави Оглас за издавање на деловен простор под 

закуп /вкупно 100 /сто/ деловни единициод од кои се издадоа 18 /осумнаесет /.Во 

2018 година  објавен е оглас за издавање  на деловен просторкој беше објавен во 

2016 год. а неиздаден.Исто така во тек е подготовка на нов оглас  за издавање на 

деловен простор под закуп. 

  б.)Приходите од државна поддршка ќе бидатнамаленипоради  продажба на 

државниот деловен простор . 

  в.)Намалување на  приходите  е од намалениот приход од Дивиденда 

за 2016 година од 1.111.801,00 денари , која за 2015 година изнесуваше 

2.621.543,00 ден. Во 2017 година  нема  продажба на деловен простор сопственост 

на Друштвото  ,кој во 2016 година изнесуваше  4.569.718,00 денари . 

  Расходи на работењето 

  При планирањето на расходите за работење за 2018 година  земено е  
предвид  согледувањето на потребата од  квалитетно,  ефикасно  и контунирано  
натамошно  извршување на  задачите,  кои се во надлежност на Друштвото,  а   врз  
база на  тенденцијата  за  рационално  трошење  на  средствата кои се на  
располагање.  Основа  во  проектирањето на  трошоците за  2018 година  во  голем   
дел  се базирани  на  реализацијата  во  претходниот  период, корегирана со 
предвидениот обем на неопходни идни активности и потреби за 2018 година. 
  Планираните финансиски  средства  од  приходниот  дел  за  2018 
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година се предвидува да  бидат  искористени  за  следните  потреби односно 
намени: 

 

     

 ТАБЕЛА - 3 

Ред
. 

бр. 

Прих
. 

став. 

 

Р  А  С  Х О  Д  И 

РЕАЛИЗАЦИ 

JA 

во  2017 г. 

ПЛАН 

за 2018 год. 

Индекс 

  (54) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

401 

Канцеларискиматеријал,одржувањехи
гиена и др.  

508.458 400.000 78,67 

 

2 

 

403 

Електрична, топлинска енергија и 
мазут, бензин 

2.265.339 2.200.000 97,12 

 

3 

 

411 

Транспортни, поштенски, 
телефонски и интернет услуги  

991.771 900.000 90,75 

 

4 

 

412 

 
Тековно и инвестиционо одржување 

530.523 2.500.000 376,99 

 

5 

 

413 

Услуги за одржување на возила и 
опрема,антивирус,одржување LUKA 
2010 

822.479 800.000 97,27 

6 415 Комунални услуги 175.592 180.000 102,51 

7 419 Останати услуги 
(фотокопирње,огласи 
патарини,регистрација на возила и 
др.) 

503.258 500.000 99,35 

8 421 Бруто плата на вработени 37.568.55
3 

40.000.000 106,47 

 

9 

 

432 

Амортизација на деловни објекти и 
опрема 

28.205.47
1 

28.000.000 99,27 

10 

10 

 

441 

Надомест за превоз, отпремнини 
волонтери, здравствени прегледи 

754.213 750.000 99,44 

 

11 

 

442 

Надомест за членство на Одбор на 
директори 

402.410 405.000 100,64 

12 444 Трошоци за репрезентација 61.040 150.000 245,74 
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13 445 Осигурување на деловни објекти и 
опрема 

542.681 600.000 110,56 

14 446 Банкарски провизиии 532.098 500.000 93,97 

15 447 Данок на недвижности 0 500.000  

      

16 449.1 Трошоци за привремени вработувања 0 6.000.000  

 

17 

 

449.2 

Административни,судски,нотарски 
такси,извршители,ревизии,вештаче
ња 

3.465.799 3.000.000 86,56 

18 455 Вредносно усогласување на 
побарувања 

962.271 1.000.000 103,92 

19 469 Останати расходи на работењето 85.350 50.000 58,58 

20 474 Расходи  10.000  

  Вкупно расходи: 78.377.30
6 

88.445.000 113,61 

 

  Вкупно  планираните  расходи со финансискиот план на АД за 

стопанисување со деловен простор во државна сопственост- Скопје за 2018 год. 

изнесуваат  88.445.000,00денари. 

  Планирањето на обемот и висината на трошоците од работење, се 

базираат на претпостапката за создавање на  услови за одржување на можност за 

нивно  покривање од  проектираните  приходи. 

 

Расходна ставка  401 – Потрошени материјали     

Планиран  износ  400.000,00 ден. 

Вид на трошок: набавка на канцелариски материјал, материјал за одржување на 

хигиена,  компјутерска галантерија,   и др.  Планираниот  трошок во однос на  

остварениот  од  2017 год.  е за 21,33% под ниво на  реализацијата од  2017 год.  

поради тоа што во  2018 година  се  очекуваат намалeни  трошоци на работење. 

 

 

Расходна ставка  403– Потрошени енергија     

Планиран  износ  2.200.000 ден. 

Вид на трошок: Потрошена  електрична  енегија  и  комунална  такса,  парно  греење,  

мазут  за  греење,  бензин за  возила.  Индексот на  планираниот  износ вооднос на  

остварените  трошоци за  наведената  намена е за 2,88% понизок од  предходната 
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година, бидејки се очекува намалување на трошоците за комунална такса  и 

бензинот за возилата. 

 

 

Расходна ставка  411– Услуги    

Планиран  износ 900.000 ден. 

Вид на трошок: Транспортни,  поштенски,  телефонски  и  интернет  услуги  со    

индекс   понизок  за 9,25% во однос  2017 год. 

 

Расходна ставка  412– Тековно и инвестиционо одржување   

Планиран  износ  2.500.000 ден. 

Вид на трошок: Се планира во  2018 година,  вложувањето  во  тековно  и  

инвестиционо  одржување на деловниот  простор во однос на 2017 год. да 

сезголеми  поради  планирани  градежни  и  други  занаетчиски  интервенции,  со  

цел  постигнување  квалитет  во  деловниот  простор  со  кој  стопанисува  

Друштвото. 

Расходна ставка  413–Одржување на опрема   

Планиран  износ  800.000 ден. 

Вид на трошок:Во рамките на оваа расходна ставка се опфатени,  одржувањето на  

возилата и опремата  (копир  апарат,  компјутери,  печатари,  мрежна  опрема),  

антивирус  програм,  одржување на  програм  LUKA  2010 и др.  Минималното 

намалување на индексот од 2,73% во однос со 2017 година  произлегува 

одпредвидени намалени трошоциза набавка на фотокопирни апарати и нивно  

одржување,  сервисирање  и  испитување на  ПП апарати,  стабилни  инсталации и 

откривање,  јавување и гаснење на  пожари. 

Расходна ставка  415–Kомунални услуги   

Планиран  износ  180.000 ден. 

Вид на трошок:Комунални  услуги  (вода, ѓубре,  канализација),  предвидено е  

зголемување на трошокот   поради  зголемување на  цените на  комуналните  

услуги. 

Расходна ставка  419 –  Останати услуги   

Планиран  износ 500.000 ден. 
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Вид на трошок:Во  рамките на оваа расходна  ставка,  се  опфатени  останатите 

услуги и тоа  за:   огласи,  патарини,  регистрација на  возила,   патарини за  службен  

превоз,  фотокопирање на  материјали,  набавка на  службен  весник,  набавка на  

маркетинг  материјали,  закупување на  простор  за  реклами  и  огласи,  набавка на  

економско правна  стручна  литература , дневни списанија  и  др.  Намалениот  

планиран  индекс  од  0.65%  произлегува од   планирано намалување на трошоци 

за  останати услуги  кои  во 2017 година  се  реализирале  

Расходна ставка  421– Бруто плата на  вработените  

Планиран  износ  40.000.000 ден. 

Вид на трошок:Бруто плата на  вработените.  Во  планираниот  износ на  бруто  

плати,  предвидено е  исто на  исплатени  плати  во однос на  2017 година иако  ќе 

има  работници кои ги  исполнуваат условите за во пензија,согласно законот. 

 

Расходна ставка  432– Амортизација на  основни  средства  

Планиран  износ  28.000.000 ден. 

Вид на трошок:Амортизација  на  деловни  објекти и  опрема.  Планираниот  износ  

е  намален за 0,73% од претходната  деловна  година,  поради продажба на 

државен  деловен простор по објавен оглас во 2016 година . 

Расходна ставка  441–Разни  надомести на  вработените  

Планиран  износ  750.000  ден. 

Вид на трошок:Надомест за  превоз,  отпремнини за  одење  во  пензија,  

пропишани  здравствени  прегледи на  вработените, одвоен  живот и друго.  

Планираниот  износ  за  2018 година  се  намалува  во  однос на  реализираниот во  

2017 год. за 0,56 %  поради предвиден намален трошок за превоз и  одвоен живот 

на вработен.          

 

Расходна ставка  442– Надомест на членови на Одбор на директори   

Планиран  износ  405.000 ден. 

Вид на трошок:Надомест на членови на Одборот на директори се планира 

минимално   зголемување  во однос на 2017 година .  

Расходна ставка  444–Трошоци за репрезентација     

Планиран  износ  150.000 ден. 
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Вид на трошок:Трошоци за напитоци од бифе  и  набавка  на  материјали  за  

репрезентација.  Предвидено е  извесно зголемување во  однос на  реализираното 

во  2017 год.  

 

Расходна ставка  445– Осигурување на имот  и  опрема    

Планиран  износ  600.000 ден. 

Вид на трошок:Осигурување на  деловни  објекти  и  опрема.  Планираниот  износ  

е  повисок за 10,56 % од ниво на трошокот за  осигурување од  претходната година, 

затоа што  зависи  од јавната набавка. 

 

Расходна ставка  447– Данок на  недвижности    

Планиран  износ  500.000 ден.Вид на трошок:Данок на имот  и  персонален  данок.  

Планираниот  износе зголемен во однос на  предходната година поради можност 

за наплата на данокот за кој се води судска постапка. 

 

Расходна ставка  449.2– Трошоци за извршители, нотари и  др.    

Планиран  износ  3.000.000 ден. 

Вид на трошок:Издатоци за судски, административни такси,  нотари,  извршители,  

вештачења,  семинари,  ревизии на  работењето  и  др.  Планирано е,  висината на  

овие  трошоци  оптимално да   се  намали за 13,44% во однос на  иститево  2017 

год,  со  оглед на  тоа  што   се  очекуваатпозитивни деловни настани.  

 

 

Расходна ставка  449.1– Трошоци запривремени  вработувања    

Планиран  износ  6.000.000 ден. 

Вид на трошок: Планирани  средства за  привремено  вработување на  нови  лица 

во Акционерското друштво за  2018 година. 

 

 

Расходна ставка 455 - Вредносно усогласување на побарувањата  

Планиран  износ од 1.000.000 ден.Вид на трошокВредносно усогласување на 

побарувањата се однесува на  ненаплатени  побарувања  за  кои се  планира во 

текот на  2018 год. да се  реализираат  постапки за присилна  наплата  од кои  се  

очекуваат  идни  приходи на Друштвото.  Се  претпоставува  дека  планираниот  

износ на  оваа  расходна  ставка  ќе  биде под нивото од  претходната  година. 
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5.  Финансиски резултат 

  Остварениот  финансиски резултат на  АД  за  стопанисување со 

деловен  простор во државна  сопственост остварен со  работењето во  2017  и  

планиран  за  2018 година  изнесувa 

 

 

ФИНАНСИСКИ  РЕЗУЛТАТ                                                                       ТАБЕЛА - 4 

 

Ред
. 

бр. 

 

О  П  И  С 

 

РЕАЛИЗАЦИJA 

во  2017год. 

 

ПЛАН 

за 2018 год. 

 

ИНДЕКС 

  (4/3) 

1 2 3 4 5 

1 ВКУПНИ ПРИХОДИ 81.575.194 90.100.000 110,45 

2 ВКУПНИ  РАСХОДИ 78.377.306 88.445.000 112,85 

3 ДОБИВКА 3.197.888 1.600.000 51,75 

 

 

  Со цел остварување на планираната рентабилност на Друштвото,  

изразена преку планираниот позитивен финансиски резултат (добивка) за 2018 

година, неопходно е соодветно насочување  и ангажирање во воспоставување и  

спроведување на активности на деловната и  финансиска политика во правец на 

економично работење, ново издавање под закуп на неиздадени деловни простории 

и зголемување на наплатата на ненаплатените побарувања.  Со  

планираниот  прилив,  одлив  и  остаток на  парични  средства за  2018 година , се  

обезбедува   ликвидност на  Друштвото  за  наредната  деловна  година,  што  значи  

дека  ќе  се одржи рамномерен  однос  меѓу планираните  обврски кои   стигнуваат  

за  плаќање  и  планираниот  прилив  на  ликвидни  средства  од  работењето.  

Ваквата  проектирана  оптимална  ликвидност,  обезбедува  стабилна  финансиска 

состојба,  што  значи  обавување на  дејноста  без  финансиски  проблеми  и  застои  
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и  истата  ќе  биде  во  функција  на постигнување на  планираната  рентабилност  

и  подобрување на  бонитетот  на  Друштвото во  2018 год.  под  претпоставка на 

издавање наделовен порстор, остварување на  предвидената  наплата на  

побарувањата од  закупнината на  деловниот  простор со  кој  стопанисува  

Друштвото.  

7.  Број на  вработени 

  АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост, 

деловната  2017 година  ја заврши со 68 вработен.  Заради значајното намалување

 на бројот на  вработени со заминување во  пензија во правец на непречено  

извршување  на работите од дејноста на  Друштвото, се  планира во  текот на  2018 

година да се  примат на работа  нови   вработени и  ангажираат    волонтери. 

           

ТАБЕЛА  5 

 

Број на вработени  

на 31.12.2017 год. 

 

 

Планирано зголемување 

на вработени во 2018 

 

Планиран број на 

вработени за 2018 

 

Планирано 
ангажирање на 

волонтери во 2018 

68 10 78 5 

 

 

 
Изготвил:Светлана Сотировска.шеф.на сметк. 

Одобрил: Цеку Шеваљ дипл.соци. 
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