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ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЈА  

Акционерско друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ – 

СКОПЈЕ АД е основано на 20.06.2018 година на Основачка седница на Собранието на 

акционери со Одлука за основање на Акционерско друштво за енергетски дејности за 

подрачјето на Град Скопје (“Службeн гласник на Град Скопје” бр. 7/18), а по претходно 

донесена Одлука за утврдување на потреба за основање на Акционерско друштво за 

енергетски дејности за подрачјето на Град Скопје (“Службeн гласник на Град Скопје” бр. 

6/18).  

Градот Скопје го формираше АД ГЕС-СКОПЈЕ за да преку него ги реализира своите 

надлежности кои му се дадени согласно член 10 од Законот за градот Скопје (”Службен 

весник на Република Maкедонија” бр. 55/04) и член 5 од Законот за комуналните дејности 

(„Службен весник на Република Македонија“ брoj 95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16 

и 64/18) и да ја спроведува својата енергетска политика која предвидува обезбедување 

на високо ниво на енергетски услуги за жителите на Градот Скопје.  

Предмет на работење на Друштвото се енергетските дејности од јавен интерес од 

значење за Градот Скопје, а кои се однесуваат на снабдување со природен гас, 

дистрибуција на природен гас, снабдување со топлинска енергија, дистрибуција на 

топлинска енергија и останати услуги поврзани со енергетските дејности.  

Уписот во Централен регистар на РСМ е извршен на 26.07.2018 под број ЕМБС 7291272. 

Седиште на друштвото е на бул. Илинден бр.82. Приоритна дејност е 35.30 снабдување 

со пареа и климатизација.  

Друштвото е формирано со основна главнина од 250,000 ЕУР. Во Централниот депозитар 

за хартии од вредност, односно во акционерската книга на Друштвото на 08.08.2018 се 

запишани 2,500 обични акции, со номинална вредност по акција во износ од 100 ЕУР,  

сопственост на Град Скопје.  

На 09.08.2018 година отворена е с-ката на Друштвото во Комерцијална банка АД Скопје 

на која се пренесени 15,373,750 денари основачки влог.  

Во 2019 година Друштвото реализираше постапка за издавање на долгорочни хартии од 

вредност, втора емисија, на 4,878 обични акции во вредност од 487,800 ЕУР, односно 

29,996,871 денари. На 04.11.2019 Централниот депозитар за хартии од вредност ја 

евидентираше новата емисија со која Градот Скопје стана сопственик на нови 4,878 

обични акции, односно вкупно 7,378 акции.  

 

Друштвото е регистрирано:  

✓ како ДДВ обврзник на 19.09.2018 со прв даночен период  01.07.2018 – 30.09.2018;  

✓ како договорен орган во ЕСЈН на 05.09.2018;  

✓ во системот за пријавување и евиденција на обврски на 24.09.2018.  

 

Друштвото е со двостепен систем на управување.  

 

  Членови на Надзорниот одбор се:  

1. Владимир Тартиќ, независен член и Претседател   

2. Дејан Ристовски , член  

3. Норик Селими , член  

 

Членови на Управниот одбор се:  

1. Александра Маројевиќ, Претседател (До 22.12.2020 година) 

2. Славе Ивановски, член  

3. Катарина Манчева, член  

4. Борче Ѓозински, член  

5. Гоце Трпчевски, член  
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 На ден 22.12.2020 година од страна на Александра Маројевиќ до Архивата на 

друштвото е доставена Изјава за поднесување неотповиклива оставка на функцијата 

Претседател на Управен одбор и овластено лице на АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје заверена 

на Нотар. 

 Вкупните бруто примања на членовите на Управниот одбор кои се вработени во 

Друштвото (4 членови) во 2020 година од АД ГЕС – СКОПЈЕ изнесуваат 4,768,017 денари. 

На членот на Управниот одбор кој не е вработен во Друштвото по основ на надомест за 

член во управен одбор во 2020 година, Друштвото му исплатило 106,668 денари во бруто 

износ. 

 Вкупните бруто примања на членовите на Надзорниот одбор по основ на надомест 

за член во Надзорен одбор во 2020 година од АД ГЕС – СКОПЈЕ изнесуваат 346,669 

денари. 

 

На крајот на 2020 година Друштвото има 12 вработени со следните квалификации:  

  

Вид на образование  број  вкупно  

Магистерски студии VII2 (VIIA)     4  

дипломиран машински инженер  4    

Високо образование VII1 (VIA)     6  

дипломиран машински инженер  3     

дипломиран електро инженер  1     

дипломиран економист  1     

останато  1     

Средно стручно образование IV      2  

 

 
АД ГЕС - СКОПЈЕ на 15.08.2018 со одлука на Управниот одбор бр. 2-0101-41/1 формираше 
Друштвото за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ.  
Уписот во Центарлен регистар на РСМ е извршен на 05.09.2018 под број ЕМБС 7300018. 
Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр. 82. Претежна регистрирана дејност на ГЕС 
СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ е 35.22 - Дистрибуција на гасовити горива преку дистрибутивни 
системи.  
Основната главнина на Друштвото при основање од 5.000 ЕУР во денарска 
противвредност е зголемена на 47.500 ЕУР  во денарска противвредност во текот на 2018 
год., а потоа повторно зголемена на 107.500 ЕУР на 22.11.2019 год.  
Седиштето на Друштвото при основање на бул. Илинден бр. 82 е променето во 2018 год 
на  Кеј 13-ти Ноември бр. 2 кат 2 лок. 2 ДП 500, а на 22.11.2019 год. е променето во бул. 
Илинден бр. 82 барака 15 . 
Согласно одредбите на Законот за трговските друштвa и Изјавата за основање на друштво 
со ограничена одговорност од едно лице бр.2-0101-111/3 од 16/11/18 година, управувањето 
на Друштвото е организирано преку  
➢ Единствен содружник АД ГЕС – СКОПЈЕ  
➢ Управител без ограничувања во внатрешен и надворешен трговски и правен промет.  
Управител на Друштвото е м-р Катарина Манчева, дипломиран машински инженер.  
 
ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ е регистрирано:  
✓ како ДДВ обврзник на 19.12.2018 со прв даночен период 01.10.2018 – 31.12.2018;  
✓ како договорен орган во ЕСЈН на 04.02.2019;  
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✓ како економски оператор во ЕСЈН на 04.02.2019;  
✓ во системот за пријавување и евиденција на обврски на 09.11.2018.  
 
ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ е носител на лиценца А за проектирање на градби од прва 
категорија, добиена во декември 2018.  
Со одлука на УО на АД ГЕС-СКОПЈЕ,  вработените од ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ од 

01.11.2019 година се преземани во АД ГЕС-СКОПЈЕ. Со тоа активностите за развој на 

дистрибутивната гасификациона мрежа во Скопје се прекинати се до дефинирање на 

сценарио за гасификација од Владата на РСМ, освен следење на владините политики и 

координирање на истите со визијата и мисијата на АД ГЕС – СКОПЈЕ. 

 

 

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ  

  

Собранието на aкционери на АД ГЕС - СКОПЈЕ во 2020 година одржа една седница.  

На редовното Собрание кое се одржа на 30.06.2020 година  беа донесени следните 

одлуки:  

➢ Одлука за усвојување на Годишен извештај на АД ГЕС - СКОПЈЕ за 2019 година;  

➢ Одлука за одобрување и усвојување на Годишна сметка, Финансиски извештаи 

Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи за 2019 

година на АД ГЕС - СКОПЈЕ;  

➢ Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор на АД ГЕС 

- СКОПЈЕ во 2019 година;  

➢ Одлука за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор на АД ГЕС 

- СКОПЈЕ во 2019 година;  

➢ Одлука за усвојување на Извештај на ревизијата за финансиски извештаи и 

Извештај на ревизијата за консолидирани финансиски извештаи за 2019 на АД ГЕС 

- СКОПЈЕ;  

➢ Одлука за покривање на загубата искажана во годишната сметка на АД ГЕС - 

СКОПЈЕ за 2019 година;   

➢ Одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишните сметки и на 

финансиските извештаи на АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2020 година.  

 

 

Во 2020 година Надзорниот одбор одржа пет седници и тоа на:  

 

 7-ма седница на Надзорен одбор одржана на 26.02.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за одобрување на Годишна сметка и финансиски извештаи на 

Друштвото за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ 

ГАС ДООЕЛ за 2019 година 

• Одлука за одобрување на Годишна сметка, Финансиски извештаи, 

Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на 

АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019 година 

• Одлука за одобрување на Извештај бр.6 за работењето на АД ГЕС - 

СКОПЈЕ за период од 01.10.2019 до 31.12.2019.  

 

 8-ма Седница на Надзорен одбор одржана на 31.03.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за одобрување на Годишниот извештај на Друштвото за 

дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ 

Скопје за 2019 година  
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• Одлука за одобрување на Посебниот годишен извештај на Акционерското 

друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - 

СКОПЈЕ АД Скопје за 2019 година 

• Одлука за одобрување на Годишен извештај на Акционерското друштво за 

енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД 

Скопје за 2019 година 

 

 9-та Седница на Надзорен одбор одржана на 12.05.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за одобрување на Извештај бр.7 за работењето на Акционерското 

друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - 

СКОПЈЕ АД Скопје за период од 01.01.2020 до 31.03.2020 

 

 10-та Седница на Надзорен одбор одржана на 24.08.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за одобрување на Извештај бр.8 за работењето на Акционерското 

друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - 

СКОПЈЕ АД Скопје за период од 01.04.2020 до 30.06.2020 

• Одлука за одобрување на Одлуката за  учество на повикот на H2020 со 

наслов “Ублажување на енергетската сиромаштија на домаќинствата” (LC-

SC3-EC-2-2018-2019-2020) бр. 2-0202-86/1 од 19.08.2020 донесена од 

Управниот одбор на АД ГЕС-СКОПЈЕ. 

 

 11-та Седница на Надзорен одбор одржана на 05.12.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за одобрување на Извештај бр.9 за работењето на Акционерското 

друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - 

СКОПЈЕ АД Скопје за период од 01.07.2020 до 30.09.2020 

• Одлука за одобрување на Годишна програма за работа на АД  ГЕС-

СКОПЈЕ, Скопје за 2021 

• Одлука за одобрување на Годишна инвестициона програма (ГИП) на АД 

ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година 

• Одлука за одобрување на Финансиски план за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ, 

Скопје за 2021 година 

• Одлука за одобрување на Годишен план за јавни набавки на АД ГЕС-

СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година 

 

 

Во 2020 година Управниот одбор одржа 10 седници и тоа на: 

 

 34-та седница на Управен одбор одржана на 06.02.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за усвојување на  резултатите од пописот со состојба на ден 

31.12.2019 

• Одлука за Сметководствени политики на АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје 

 

 35-та седница на Управен одбор одржана на 14.02.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за усвојување на Извештај бр.6 за работењето на Акционерското 

друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - 

СКОПЈЕ АД Скопје за период од 01.10.2019 до 31.12.2019 



5  
  

 36-та седница на Управен одбор одржана на 24.02.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за усвојување на Годишна сметка и финансиски извештаи на 

Друштвото за дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ 

ГАС ДООЕЛ за 2019 година 

• Одлука за усвојување на Годишна сметка, Финансиски извештаи, 

Консолидирана годишна сметка и Консолидирани финансиски извештаи на 

АД ГЕС-СКОПЈЕ за 2019 година 

 

 37-ма седница на Управен одбор одржана на 06.03.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за ревизија на финансиските извештаи за 2020 година 

 38-ма седница на Управен одбор одржана на 24.03.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за одобрување на Годишниот извештај на Друштвото за 

дистрибуција и снабдување со природен гас ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ 

Скопје за 2019 година  

• Одлука за усвојување на Посебниот годишен извештај на Акционерското 

друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - 

СКОПЈЕ АД Скопје за 2019 година 

 

 39-та седница на Управен одбор одржана на 30.03.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за усвојување на Годишен извештај на Акционерското друштво за 

енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД 

Скопје за 2019 година 

 

 40-та седница на Управен одбор одржана на 08.05.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за свикување на Годишно собрание на акционери на  АД ГЕС – 

СКОПЈЕ, Скопје  

• Одлука за усвојување на Извештај бр.7 за работењето на Акционерското 

друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - 

СКОПЈЕ АД Скопје за период од од 01.01.2020 до 31.03.2020 

 

 

 41-ва седница на Управен одбор одржана на 19.08.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за усвојување на Извештај бр.8 за работењето на Акционерското 

друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - 

СКОПЈЕ АД Скопје за период од од 01.04.2020 до 30.06.2020 

• Одлука за учество на АД ГЕС – СКОПЈЕ, Скопје на повикот на H2020 со 

наслов “Ублажување на енергетската сиромаштија на домаќинствата” (LC-

SC3-EC-2-2018-2019-2020). 

 

 42-ра седница на Управен одбор одржана на 02.12.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за усвојување на Извештај бр.9 за работењето на Акционерското 

друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - 

СКОПЈЕ АД Скопје за период од од 01.07.2020 до 30.09.2020 

• Одлука за усвојување на Годишна програма за работа на АД  ГЕС-СКОПЈЕ, 

Скопје за 2021 
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• Одлука за усвојување на Годишна инвестициона програма (ГИП) на АД 

ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година 

• Одлука за усвојување на Финансиски план за работа на АД ГЕС-СКОПЈЕ, 

Скопје за 2021 година 

• Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки на АД ГЕС-

СКОПЈЕ, Скопје за 2021 година 

• Одлука за извршување на попис и формирање комисија за попис со состојба 
31.12.2020 

 
 43-та седница на Управен одбор одржана на 21.12.2020 година на која ги донесе 

следните одлуки: 

• Одлука за исплата на средства на име регрес за годишен одмор за 2020 

година на вработените во АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје. 

 

 

АКТИВНОСТИ НА АД ГЕС-СКОПЈЕ ВО 2020 година  

  

1. ВРАБОТУВАЊА ВО ДРУШТВОТО  

  

 Во текот на 2020 година, Друштвото нема реализирано вработувања. На барање на 

вработен за раскинување на Договор за вработување, во текот на 2020 година извршено 

е спогодбено раскинување на Договорот за вработување.  

Вкупниот број на вработени во Друштвото изнесува 12.  

  

2. СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ  

  

Во 2020 година АД ГЕС-СКОПЈЕ ги склучи следниве договори:  

➢ Рамковна спогодба за набавка на стоки- завртки, навртки, прирабници и дихтунзи, 

склучена на 17.02.2020 со Хрисфорт ДОО, Скопје и ЕМ ГРУП Електрометал ДОО, 

Скопје, вредност до 800.000 денари+ДДВ; (Нема реализација)  

➢ Рамковна спогодба за набавка на стоки - вентили и фитинг за топловодна 

инсталација, склучена на 17.02.2020 со Хрисфорт ДОО, Скопје и ЕМ ГРУП 

Електрометал ДОО, Скопје, вредност до 3.670.000 денари+ДДВ; (Нема 

реализација)  

➢ Рамковна спогодба за набавка на работи за санација на дефекти, склучена на 

02.03.2020 година  со Друштво за градежништво и градежно занаетчиски работи 

Спектартермо ДОО Скопје, вредност до 20.000.000 денари +ДДВ; (Нема 

реализација) 

➢ Договор за набавка на услуги- Ревизија на финансиски извештаи и ревизија на 
консолидираните финансиски извештаи за 2020 година, на 08.07.2020 со ЕЛИТ 
ДООЕЛ Скопје, вредност 124,000.00 денари +ДДВ;  

➢ Договор за сметководствени услуги со Екстра консалтинг ДОО-Скопје, склучен на  

11.12.2020, месечен надомест 7,000 ден+ДДВ, времетрање до 31.12.2021. 

➢ Анекс кон Договор со АД за осигурување ЕУРОЛИНК-Скопје, за пренесување на 
правата и обврските по Договор за лојалност на ГЕС СКОПЈЕ ГАС ДООЕЛ за 
осигурување од професионална одговорност и последици на несреќен случај за 6 
вработени, склучен на 14.12.2020, времетраење до 25.12.2021, годишна премија 
12,828 ден.  

➢ Трансформација на неопределено време (согласно т.3.3 од Прилог 1 кон 
договорот бр.111/2019) на Договор за пристап и користење на комуникациски 
услуги со НЕОТЕЛ ДОО Скопје (стандарден претплатнички договор за интернет и 
две фиксни телефонски линии), пакет Office Fiber 100, склучен на 01.11.2019, 

месечна претплата 1,790 ден+ДДВ;  
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3. ЈАВНИ НАБАВКИ  

  

 Годишниот план за јавни набавки во 2020 година на АД ГЕС - СКОПЈЕ, Скопје беше 

усвоен од Управниот одбор и одобрен од Надзорниот одбор во декември 2019 година и 

во него беа опфатени услуги, стоки и работи неопходни за работа на Друштвото со 

лиценца за дејност за дистрибуција на топлинска енергија.   

По ГПЈН од декември 2019 година се спроведени следните набавки во 2020 година кои 

би се реализирале согласно потребите и тоа:  

 

1. Јавна набавка на Резервни делови со Рамковна спогодба  

 

• На 27.11.2019 година е донесена одлука за јавна набавка, и истиот ден е 

објавен оглас во ЕСЈН.  

• По спроведување на постапката, донесена е Одлука за поништување на 

делови од постапката за јавна набавка: ДЕЛ 2, ДЕЛ 4 и ДЕЛ 5 (Причина: 

Понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за 

јавна набавка кои се понеповолни од реалните на пазарот) 

• По спроведување на постапката, донесена е Одлука за избор на најповолна 

понуда за: 

•  ДЕЛ 1 -Рамковна спогодба за набавка на стоки- завртки, навртки, 

прирабници и дихтунзи со која за Носители на набавката- рамковната 

спогодба се избрани: Хрисфорт ДОО, Скопје и ЕМ ГРУП Електрометал 

ДОО, Скопје, со вкупна вредност до 800.000 денари без ДДВ.   

• ДЕЛ 3 -Рамковна спогодба за набавка на стоки- вентили и фитинг за 

топловодна инсталација со која за Носители на набавката- рамковната 

спогодба се избрани: Хрисфорт ДОО, Скопје и ЕМ ГРУП Електрометал 

ДОО, Скопје, со вкупна вредност до 3.670.000 денари без ДДВ.   

•  Рамковните спогодби не се реализирани и не е направена никаква набавка 

по основ на Договорите.  

 

 

2. Јавна набавка на Работи за санација на дефекти со Рамковна спогодба  

 

• На 31.12.2019 година е донесена одлука за јавна набавка, и истиот ден е 

објавен оглас во ЕСЈН.  

• По спроведување на постапката, донесена е Одлука за избор на најповолна 

понуда со која за Носител на набавката е избран Друштво за градежништво 

и градежно занаетчиски работи Спектартермо ДОО Скопје, со вкупна 

вредност до 20.000.000 денари без ДДВ. 

• Рамковната спогодба не е реализирана и не е направена никаква набавка 

по основ на Договорот. 

 

По Годишниот план за јавни набавки за 2020 година спроведена е: 

 

1. Јавна набавка на услуги за вршење на ревизија на финансиски извештаи и 

ревизија на консолидирани финансиски извештаи на АД ГЕС – СКОПЈЕ, 

Скопје за 2020 година  

• На 10.03.2020 година е донесена одлука за јавна набавка, и истиот ден е 

објавен оглас во ЕСЈН 
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• По спроведување на постапката, донесена е Одлука за избор на најповолна 

понуда со која за носител на набавката е избран ЕЛИТ ДООЕЛ, Скопје со 

вкупна вредност на набавката од 124,000.00 денари без ДДВ; 

• Потпишан Договор за јавна набавка на Ревизија на финансиски извештаи и 

консолидирани финансиски извештаи за 2020 година 

 

 До крајот на 2020 година нема спроведени други постапки за јавни набавки од усвоениот 

годишен план за јавни набавки за 2020 година, поради недобивањето на лиценца за 

дејност- дистрибуција на топлинска енергија.  

 Реализираните набавки за стоки и услуги за тековно функционирање на Друштвото, се 

набавки со мала вредност кои не подлежат под законот за јавни набавки по основ на член 

40 (Вредносни прагови за примена на Законот) и набавки на услуги кои не подлежат под 

законот за јавни набавки по основ на член 23 (општи исклучоци од примена на Законот) 

од Законот за јавни набавки.  

  

  

4. АКТИВНОСТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО ЛИЦЕНЦА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ  

  

 Владата на РСМ на 30.07.2019 донесе Одлука за давање на трајно користење на 

недвижни ствари на Град Скопје број 45-5849/19 (“Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.164/19) со што Градот Скопје оствари трајно право на користење на 

недвижни ствари-линиски инфраструктурни објекти, енергетска инфраструктура - 

топловоди во сопственост на Република Северна Македонија кои што се наоѓаат на 

подрачјето на Град Скопје.   

  

Советот на Град Скопје со Одлука бр.27-7911/1 од 27.08.2019 (“Службен гласник на Град 

Скопје број 11/19“) недвижните ствари - линиски инфраструктурни објекти, енергетска 

инфраструктура - топловоди во сопственост на Република Северна Македонија кои се 

наоѓаат на подрачјето на Град Скопје, ги даде на трајно користење на АД ГЕС – СКОПЈЕ 

со цел АД ГЕС - СКОПЈЕ преку нивното користење и управување, на потрошувачите на 

топлинска енергија на подрачјето на Градот Скопје да им обезбеди јавна услуга  во 

вршењето на енергетската дејност дистрибуција  на топлинска енергија и го задолжи 

Градоначалникот на Град Скопје и Претседателот на Управниот Одбор на АД ГЕС-

СКОПЈЕ да склучат договор со кој поблиску ќе ги уредат правата и обврските кои 

произлегуваат од оваа одлука. Договорот е склучен на 16.09.2019 година, а трајното 

право на користење на недвижните ствари - линиски инфраструктурни објекти, енергетска 

инфраструктура - топловоди во сопственост на Република Северна Македонија кои се 

наоѓаат на подрачјето на Град Скопје од страна на АД ГЕС – СКОПЈЕ беше заведено во 

Јавната книга на недвижности на РСМ, односно во сите 24 имотни листови на 30.09 и 

02.10.2019.  

  

На 14.10.2019 година Друштвото поднесе Барање за издавање на лиценца за 

дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на град Скопје која ќе ја врши преку 

два засебни енергетски објекти: топлификациона мрежа на подрачјето на Општините 

Чаир и Бутел и топлификациона мрежа на подрачјето на општините Карпош, Центар, 

Кисела Вода и Аеродром со целата потребна документација согласно Правилникот за 

лиценци за вршење на енергетските дејности (бр.01-358/1 од 01.03.2019) и Правилникот 

за менување и дополнување на Правилникот за лиценци од 09.10.2019.  

 

 На 01.11.2019 РКЕ на РСМ донесе Решение за прекин на постапката за издавање на 

лиценца за дитрибуција на топлинска енергија по поднесеното барање од страна на АД 

ГЕС-СКОПЈЕ, врз основа на член 95 став 1 од Законот за општа управна постапка, иако 
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видно од доставената документација во прилог на Барањето за издавање на лиценца за 

дистрибуција на топлинска енергија, АД ГЕС-СКОПЈЕ е единствено правно лице кое има 

востановено трајно право на користење на недвижни ствари - линиски инфраструктурни 

објекти, енергетска инфраструктура -топловоди во сопственост на Република Северна 

Македонија кои се наоѓаат на подрачјето на Град Скопје.   

 

 На 03.12.2019, постапувајќи по правната поука наведна во Решението за прекин на 

постапката, АД ГЕС-СКОПЈЕ преку адвокатско друштво поднесе тужба против Решението 

до Управниот Суд Скопје. 

   

 На ден 02.12.2020 година Управниот суд Скопје, по поднесената тужба на 03.12.2019 

година до Управниот суд против Решението на Регулаторната комисија за енергетика и 

водни услуги на РСМ за прекин на постапката за издавање на лиценца за дитрибуција на 

топлинска енергија, донесе пресуда со која Тужбата на тужителот Акционерско друштво 

за енергетски дејности ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ СКОПЈЕ АД Скопје, изјавена 

против решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ се 

одбива како неоснована. 

Согласно правната поука наведена во Пресудата, АД ГЕС - СКОПЈЕ, Скопје, во 

законскиот рок ќе достави Жалба до Вишиот управен суд. 

 

  

5. ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ  

  

 АД ГЕС – СКОПЈЕ изработи петгодишен план за развој, реконструкција и инвестиција на 

топловодната дистрибутивна мрежа во Скопје над која има остварено трајно корисничко 

право. Во планот за секоја година се разработени планираните проекти на 

дистрибутивната мрежа со дефинирани причини за инвестиција, цели и придобивки, 

планиран рок за изведба и планирани финансиски средства. Во планот се опфатени 

реконструкции на постојната мрежа поради дотраеност или зголемување на капацитет, 

како и нејзино проширување со изведба на нови водови со што ќе се овозможи 

остварување на услови за приклучок на нови корисници и зголемување на постојниот 

капацитет.  

 

  Сепак приоритет се дава на проширување на топловодната мрежа и мапирање на 

објекти кои се потенцијални нови корисници на топлинска енергија. Со промена на 

начинот на затоплување на тие објекти, ќе се постигне намалување на загадувањето на 

воздухот во Градот Скопје, кое е приоритетна цел. За оваа цел детектирани се локациите 

на критичните потрошувачи во Град Скопје во однос на расположивите дистрибуциони 

мрежи како би можело да се пристапи кон нивно приклучување кон топлификационите 

системи. 

 

  Изработен е Идеен проект (техн.број Т1001, арх.број 9-0903-1) за поврзување на 
производните капацитети на ЕСМ Енергетика со постоечката топловодна дистрибутивна 
мрежа во општините Чаир и Бутел, со можност за развој на нови приклучоци. Идејниот 
проект ја идентификува најпогодната траса за топловод која се води доминантно по 
главни улици под ингеренции на Град Скопје и сервисни улици под ингеренции на 
општините, при што е земена во предвид постојната ситуација на теренот, ДУП-овите и 
подземниот катастар. Земен е во предвид расположивиот капацитет на производните 
постојки на АД ЕСМ-Подружница Енергетика, моментално приклучениот конзум на 
топловодите во населбите Чаир и Бутел и  поврзување на нов конзум. 
 

 

 Во текот на 2020 година АД ГЕС-СКОПЈЕ ја продолжи веќе воспоставената 
соработка со меѓународните институции кои имаат претставништва во земјава. На барање 
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на Делегацијата на Европската комисија во РСМ одржани се два состаноци на кои беше 
разговарано за можностите за вклучување на АД ГЕС-СКОПЈЕ во програмите за 
финансирање и ко-финансирање на проекти поврзани со намалување на загадувањето на 
територија на град Скопје.  
 
 Претставници на АД ГЕС-СКОПЈЕ земаа учество во работилницата за презентација 
на драфт верзијата на Акциониот план за Скопје Зелен Град (GCAP) во која меѓу главните 
мерки кои се предвидуваат да бидат реализирани се токму целите за кои е и формирано 
Друштвото, а тоа се враќање на централното греење под владение и управување на Град 
Скопје преку АД ГЕС-СКОПЈЕ и планираната гасификација на градот.  
 
 АД ГЕС - СКОПЈЕ од почетокот на април оваа година стана дел од меѓународен 

конзорциум во кој членуваат: Macedonian Anti-Poverty Platform (Северна Македонија), 

UCSA - Joint Office for Environmental Sustainability of 4 municipalities in the Vesuvius Region 

(Италија), Valencia Local Municipal Climate and Energy Foundation (Шпанија), Las Naves 

Valencia (Шпанија), SEMMO - Association of Energy Managers of Towns and Municipalities 

(Чешка), City of Heerlen (Холандија), University of Manchester (Велика Британија), City of 

Eeklo (Белгија), Ecopower cv (Белгија), Sinloc – Sistema Iniziative Locali (Италија) и Energy 

Cities (Франција) како координатор на проектот.  

 

 Поканата беше испратена по предлог на Секторот за меѓународна соработка на 

Град Скопје кој е член на Energy Cities (здружение на претставници на локални власти од 

30 земји, односно мрежа на лидери и почетници во енергетска транзиција, официјални 

претставници на локални власти и технички експерти). 

 

 Целта на формирањето на конзорциумот е подготовка на предлог за проект “Power 

Up!” со кој се конкурира на повикот на H2020 со наслов “Ублажување на енергетската 

сиромаштија на домаќинствата” (LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020), кој е дел од H2020 

програмата “Безбедна, чиста и ефикасна енергија”. По прифаќањето на понудата, АД ГЕС 

- Скопје станa еден од партнерите и е активно вклучен во подготовката на предлогот за 

проект. 

 

 Проектот Power Up! ќе овозможи спроведување на локални енергетски шеми за 
справување со енергетската сиромаштија преку создавање или зајакнување на локалните 
учесници на пазарот на енергија со општествена агенда. На почетокот, локалните партнери 
ќе се фокусираат на производство на обновлива енергија, што ќе обезбеди евтина енергија 
за енергетски сиромашните домаќинствата благодарение на сопствена потрошувачка 
и/или ќе генерира придобивки, кои ќе се реинвестираат во активности за енергетска 
ефикасност (изолација и подобрување на опремата, совети за начинот на користење на 
енергијата, итн.).  
 
Главните цели на проектот се: применување на холистички шеми за енергетски 
сиромашните домаќинствата, за да имаат корист од производството на енергија од ОИЕ 
и/или мерки за енергетска ефикасност без да требаат да ги поднесат финансиските ризици, 
да се развиваат локалните учесници на пазарот што имаат општествена агенда која се 
темели врз долгорочна перспектива, што ќе доведе до собирање на локални сознанија и 
до зајакнување на локалната економија, како и градење на капацитети низ Европа, преку 
соработка со искусни актери во оваа област и ширење на искуството на членовите на 
конзорциумот за да се олесни репликацијата во засегнатите земји и ширум Европа. 
  
 Со проектот е предвидено да бидат развиени шест пилот-проекти на шест локации 
низ цела Европа: Екло (Белгија), Херлен (Холандија), во областа Кампанија (4 општини во 
Италија), во Чешка (2 пилот-града), Валенсија (Шпанија) и Скопје (Северна Македонија). 
Пилот-проектот во Скопје, АД ГЕС – СКОПЈЕ ќе го развива во соработка со Македонската 
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платформа против сиромаштијата која исто така функционира како рамноправен член на 
конзорциумот.  
 

 Предвидено е проектот да се одвива во рамките на четири години сметано од 

потпишување на Договорот за грант. Имплементацијата на пилот проектите за 

производство на енергија од обновливи извори е предвидена во третата година од 

почетокот на проектот. 

 

 За учество и спроведување на проектот АД ГЕС – СКОПЈЕ доби писма за поддршка 
од Град Скопје, ЗЕЛС, Enerkom Group, Pikcell Group LTD и ЈП Куманово Гас.  
Предлогот за проект насловен “Power Up!” беше доставен до Европската комисија на 

10.09.20 год. Вкупниот буџет за кој се аплицираше е 1.980.332,50 евра, од кои за АД ГЕС 

– СКОПЈЕ се предвидени 77.163,75 евра (директни лични трошоци – 29.511,00 евра, 

други директни трошоци 32.220,00 евра и индиректни трошоци – 15.432,75 евра). 

 

АД ГЕС-СКОПЈЕ преку свои вработени зема активно учесто на следните настани: 

  

• Назначување службено лице и Обука за спроведување на Законот за слободен 

пристап до информации од јавен карактер. 

 

• Во текот на 2020 година уште еден вработен успешно ја помина обуката и положи 

испит за спроведување Јавни набавки. 

 

• Учество во Работилници “Дефинирање на индикатори за ризици од корупција во 

јавните набавки на државните претпријатија  и “Предлози за намалување на 

корупцијата во јавните набавки и унапредување на начинот на нивно 

спроведување“ што ја организира Центарот за граѓански комуникации. АД ГЕС – 

СКОПЈЕ, Скопје беше дел од 37-те државни претпријатија во сопственост на 

Владата и на општините на кои се изврши мониторинг на јавните набавки и беше 

опфатено во анализата „Мапирање на ризиците од корупција во јавните набавки 

на претпријатијата во сопственост на Владата и на општините изработена од 

страна на Центар за граѓански комуникации. 
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КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  АД ГЕС-СКОПЈЕ 

 

Консолидиран извештај за сеопфатна добивка 

 

АД ГЕС - СКОПЈЕ 

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 

за годината која завршува на 31 Декември 
  

   

   
 2020 2019 

 денари денари 

 
    

Приходи од продажба -  -  

Останати оперативни приходи -  -  

Промени во залихи на готови производи и 
недовршено производство 

-  -  

Трошоци за материјали и суровини  
                          

(28.215) 
                          

(88.260) 

Трошоци за вработени 
                  

(10.486.377) 
                     

(9.951.199) 

Амортизација 
                        

(398.302) 
                        

(365.361) 

Останати оперативни расходи 
                     

(2.323.340) 
                     

(3.398.821) 

Оперативна добивка (загуба) 
                  

(13.236.234) 
                  

(13.803.641) 
     

Приходи од финансирање  -   -  

Расходи од финансирање  -   -  

Удел во добивките и загубите на придружени 
друштва и заеднички вложувања 

 -   -  

Добивка (загуба) од редовно работење 
                  

(13.236.234) 
                  

(13.803.641) 
     

Добивка (загуба) од прекинато работење  -   -  
     

Добивка (загуба) пред оданочување 
                  

(13.236.234) 
                  

(13.803.641) 
     

Данок на добивка  -   -  
     

Нето добивка (загуба) за годината 
                  

(13.236.234) 
                  

(13.803.641) 
 

    

Вкупна останата сеопфатна добивка  -   -  

Вкупна сеопфатна добивка 
                  

(13.236.234) 
                  

(13.803.641) 
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Консолидиран извештај за финансиска состојба 

 

- СРЕДСТВА 

АД ГЕС - СКОПЈЕ 

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември  

   

   

 
31.12.2020 31.12.2019 

 

денари денари 

СРЕДСТВА     

Нетековни средства     

Нематеријални средства 
                        

213.533  
                        

316.034  

Материјални средства 
                        

620.359  
                        

916.159  

Вложувања во недвижности  -   -  

Долгорочни финансиски средства  -   -  

Долгорочни побарувања  -   -  

Одложени даночни средства  -   -  

Вкупно нетековни средства 
                        

833.891  
                     

1.232.193  

     

Тековни средства     

Залихи  -   -  

Побарувања  
                        

599.415  
                        

351.464  

Краткорочни финансиски средства 
                                  

-  
 -  

Парични средства и еквиваленти 
                   

14.991.875  
                    

28.086.983  

Платени трошоци за идни периоди     

Вкупно тековни средства 
                   

15.591.290  
                    

28.438.447  
Средства наменети за продажба и прекинато 
работење 

    

ВКУПНО СРЕДСТВА 
                   

16.425.181  
                    

29.670.640  
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Консолидиран извештај за финансиска состојба 

 

- ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 

 
31.12.2020 31.12.2019 

 

денари денари 

     

ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ     

Главнина и резерви     

Основна главнина 
                   

45.370.621  
                    

45.370.621  

Резерви  -   -  

Ревалоризациони резерви  -   -  

Акумулирана добивка (загуба) 
                  

(30.034.358) 
                   

(16.798.124) 

Главнина на сопствениците на друштвото 
                   

15.336.263  
                    

28.572.497  

Неконтролирано учество     

Вкупна главнина 
                   

15.336.263  
                    

28.572.497  

     

Нетековни обврски     

Долгорочни резервирања  -   -  

Долгорочни кредити и заеми  -   -  

Одложени даночни обврски  -   -  

Останати долгорочни обврски  -   -  

Вкупно нетековни обврски  -   -  

Тековни обврски     

Обврски спрема добавувачи 
                        

152.224  
                        

105.981  

Обврски за аванси  -   -  

Краткорочни кредити и заеми  -   -  

Останати краткорочни обврски и ПВР 
                        

936.694  
                        

992.162  

Вкупно тековни обврски 
                     

1.088.918  
                     

1.098.143  
Обврски по основ на средства наменети за 
продажба 

 -   -  

Вкупно обврски 
                     

1.088.918  
                     

1.098.143  

ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 
                   

16.425.181  
                    

29.670.640  
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Консолидиран извештај за парични текови 
 
- оперативни активности 

 
 

АД ГЕС - СКОПЈЕ  

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ  

 
2020 

 
денари 

Парични текови од оперативни активности 
  

Добивка пред оданочување 
                  

(13.236.234) 

Усогласување за: 
  

Амортизација за материјални средства 
                         

295.801  

Амортизација за нематеријални средства 102.502 

Амортизација на вложувања во недвижности  -  

Расходи од камати  -  

Приходи од камати  -  

Добивка (загуба) пред промени во обртни средства 
                  

(12.837.932) 

   

Промени кај побарувањата (247.951) 

Промени кај залихите  -  

Промени кај однапред платени трошоци  -  

Промени кај обврски од добавувачи 
                            

46.243  

Промени кај примени аванси  -  

Промени кај останати тековни средства и ПВР 
                          

(55.468) 

Нето употребени пари во работењето 
                  

(13.095.108) 

   

Платена камата  -  

Платен/повратен данок од добивка  -  

Нето парични текови од оперативни активности 
                  

(13.095.108) 
 
 



16  
  

Консолидиран извештај за парични текови 
 
- инвестициони и финансиски активности и нето паричен тек 
 

 
2020 

 
денари 

Парични текови од вложувачки активности   

Приливи (одливи) од долгорочни финансиски средства, нето  -  

Приливи (одливи) од краткорочни финансиски средства, нето  -  

Примени камати  -  

Примени дивиденди  -  

Приливи од средства наменети за продажба  -  

Купување/продавање на вложувања во недвижности  -  

Купување/продавање на материјални средства  -  

Купување/продавање на нематеријални средства  -  

Нето парични текови од вложувачки активности 
                                       

-  

 
  

Парични текови од финансиски активности   

Уплатен капитал  -  

Исплатени дивиденди  -  

(Откупени)/продадени сопствени акции, нето  -  

Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето  -  

Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето  -  

Нето парични текови од финансиски активности  -  

   

Нето зголемување (намалување) на парични средства 
                  

(13.095.108) 

   

Парични средства на почетокот на годината 
                    

28.086.983  

Парични средства на крајот од годината 

                    
14.991.875  
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Белешки кон консолидирани финансиски извештаи за 2020 година 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 
 

Остварен финансиски резултат  
Во 2020 година АД ГЕС- СКОПЈЕ има консолидирана загуба во износ од 13,236,234 денари. 
Целата загуба е од оперативно работење односно друштвото нема добивка/загуба од финансиско 
работење. Загуба се појавува бидејќи друштвото не остварило приходи во 2020 година а има 
трошоци за работење. 
 
Приходи од продажба и останати оперативни приходи 
АД ГЕС-СКОПЈЕ во текот на 2020 година нема остварено приходи.  
 
Трошоци за материјали и суровини 
Трошоците за материјали и суровини се во износ од 28,215 денари. Овие се трошоци за разни 
канцелариски материјали и ситен инвентар потребни за работа на друштвото. 
 
Трошоци за вработени 
Трошоците за вработени во 2020 година изнесуваат 10,486,337 денари. На 31 декември 2020 
година друштвото има 12 вработени. 
 
Амортизација 
Амортизацијата за 2020 година изнесува 398,302 денари. Истата е пресметана по 
пропорционалниот метод за амортизирање на основните средства.  

 
Останати оперативни расходи 
Групата на останати оперативни расходи е во износ од 2,323,340 денари. Во оваа група на 
трошоци влегуваат  трошоци по закуп на деловен простор, трошоци за надомест за членство во 
управен и надзорен одбор, трошоци за платен промет и банкарски услуги, адвокатски и нотарски 
трошоци, трошоци за телефон и интернет, трошоци за останати услуги и други трошоци.  

 

Во следниот графички приказ е прикажано процентуалното учество на секоја група на трошок во 

вкупните трошоци за 2020 година. 

 

 

 Графикон 1 – Процентуално учество на групите на трошоци во вкупните трошоци за 2020 година 

 
Приходи и расходи од финансирање 

 

Друштвото нема приходи и расходи од финансирање во 2020 година.  

 

 

 

 
 

 

0.21%

79.22%

3.01% 17.55%

Трошоци за материјали и суровини Трошоци за вработени

Амортизација Останати оперативни расходи
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КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА 

 
Вкупно средства 
Вкупните средства на ден 31 декември 2020 година изнесуваат  16,425,181 денари. Тие се 
составени од тековни и нетековни средства. 

 

Вкупните нетековни средства изнесуваат 833,891 денари. Ова се основни средства набавени за 
работа на друштвото и се состојат од компјутери, принтер, плотер и лиценцирани софтвери.  

 

Вкупните тековни средства изнесуваат 15,591,290 денари. Тука влегуваат парични средства во 
износ од 14,991,875 денари и побарувања од државата по основ на ДДВ во износ од 599,415 
денари.  

 
Главнина 
Главнината на АД ГЕС- СКОПЈЕ консолидирано изнесува 15,336,263 денари. Тоа е составена од 
акционерски капитал во износ од 45,370,621 денари и загуба во износ од 30,034,358 денари.  
 
Вкупни обврски  
Вкупните обврски на ден 31 декември 2020 година изнесуваат 1,088,918 денари. Истите се 
краткорочни обврски кои се состојат од обврски кон добавувачи и обврски кон вработени.  

 
Обврски кон добавувачи 
Обврските кон добавувачи се во износ од 152,224 денари. Ова се пред се обврски кон добавувачи 
по закуп на деловен простор и обврски за услуги. 

 
Останати краткорочни обврски 
Обврските кон вработените и членовите на УО и НО се во износ од 936,694 денари. Ова се обврски 
за неисплатена плата за месец декември 2020 година и надоместок за УО и НО за декември 2020, 
кои се исплаќаат во јануари 2021 година.  

 

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ 
 

Парични текови од оперативни активности 

Паричните текови од оперативни активности за 2020 година се негативни и изнесуваат 13,095,108 

денари. Со цел утврдување на паричните текови од оперативните активности, добивката 

(загубата) пред оданочување е прилагодена за амортизацијата и промените кај побарувањата и 

обврските. Паричните текови од оперативни активности се негативни бидејќи друштвото во 2020 

година не остварува приходи а има трошоци за редовно работење. 

 

Парични текови од вложувачки активности 

Во 2020 година АД ГЕС-СКОПЈЕ нема парични текови од вложувачки активности. 

 

Парични текови од финансиски активности 

Во 2020 година Друштвото нема парични текови од финансиски активности. 

 

Паричните средства на крајот од годината изнесуваат 14,991,875 денари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Биланс на состојба

ЕМБС: 07291272      
Целосно име: Акционерско друштво за енергетски дејности ГРАДСКИ
ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ - СКОПЈЕ АД Скопје Shoqeri aksionare per veprimtari
energjetikе SISTEME ENERGJETIKE TE QYTETIT – SHKUP SHA Shkup  
Вид на работа: 450 
Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка 
Тип на документ: Консолидирана годишна сметка 
Година : 2020 
 

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки 
Финансиски извештаи

Ознака за
АОП Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

1 - - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031) 833.891,00   1.232.193,00

2 - - I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(003+004+005+006+007+008) 213.533,00   316.034,00

4 - - Kонцесии, патенти, лиценци, заштитни
знаци и слични права 213.533,00   316.034,00

9 - - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019) 620.358,00   916.159,00

13 - - Постројки и опрема 611.778,00   905.493,00

15 - - Алат, погонски и канцелариски инвентар
и мебел 8.580,00   10.666,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(037+045+052+059) 15.591.290,00   28.438.447,00

45 - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051) 599.415,00   351.464,00

49
- - Побарувања од државата по основ на
даноци, придонеси, царина, акцизи и за
останати давачки кон државата (претплати)

599.415,00   351.464,00

59 - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 14.991.875,00   28.086.983,00

60 - - Парични средства 14.991.875,00   28.086.983,00

63 - - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062) 16.425.181,00   29.670.640,00

65
- - ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-
078)

15.336.263,00   28.572.497,00



Биланс на успех

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 45.370.621,00   45.370.621,00

76 - - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 16.798.124,00   2.994.483,00

78 - - X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 13.236.234,00   13.803.641,00

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 1.088.918,00   1.098.143,00

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до
108) 1.088.918,00   1.098.143,00

97 - - Обврски спрема добавувачи 152.224,00   105.981,00

99 - - Обврски за даноци и придонеси на
плата и на надомести на плати 294.553,00   308.122,00

100 - - Обврски кон вработените 570.288,00   608.484,00

101 - - Тековни даночни обврски 7.186,00   7.556,00

108 - - Останати краткорочни обврски 64.667,00   68.000,00

111
- - ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА,
РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ
(065+081+094+109+110)

16.425.181,00   29.670.640,00
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207 - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 13.236.234,00   13.803.641,00

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 28.215,00   88.260,00

211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 1.124.292,00   1.571.545,00

212 - - Останати трошоци од работењето 1.199.048,00   1.827.276,00

213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 10.486.377,00   9.951.199,00

214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 6.951.582,00   6.484.397,00

215 - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата 581.275,00   602.882,00

216 - - Придонеси од задолжително социјално
осигурување 2.929.469,00   2.688.284,00

217 - - Останати трошоци за вработените 24.051,00   175.636,00

218 - - Амортизација на материјалните и
нематеријалните средства 398.302,00   365.361,00

247 - - Загуба од редовното работење (204-
205+207+234+245)-(201+223+244) 13.236.234,00   13.803.641,00

251 - - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-
248) 13.236.234,00   13.803.641,00

256 - - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 13.236.234,00   13.803.641,00



Државна евиденција

(251+252-253+254)

257
- - Просечен број на вработени врз основа на часови
на работа во пресметковниот период (во апсолутен
износ)

12,00   13,00

258 - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ) 12,00   12,00

270 - - Загуба за годината 13.236.234,00   13.803.641,00

291 - - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287)
или (270-286) или (287-269) 13.236.234,00   13.803.641,00
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606
- - Сегашна вредност на компјутерскиот
софтвер развиен за сопствена употреба (<
или = АОП 004 од БС)

213.533,00   316.034,00

615 - - Сегашна вредност на компјутерска
опрема (< или = АОП 013 од БС) 611.778,00   905.493,00

629

- - Останати побарувања од органи на
законодавна, извршна и судска власт,
ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на
локална самоуправа и други правни лица
финансирани од буџет (< или= АОП
034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП
051+АОП 062 ОД БС)

599.415,00   351.464,00

630

- - Побарувања по основ на продажба на
стоки и услуги и аванси и останати
побарувања од сите субјекти во земјата и
странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП
030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП
047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП
057+АОП 062 ОД БС)

599.415,00   351.464,00

633

- - Основна главнина (сопственички
капитал) во удели поседувани од Влада на
РСМ, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици
на локална самоуправа и други правни
лица финансирани од буџет (< или =АОП
065 од БС)

45.370.621,00   45.370.621,00

635

- - Обврски по основ на набавка на стоки и
услуги и аванси (краткорочни трговски
кредити) примени од нефинансиски
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни препријатија во
земјата(< или =АОП 096+АОП 097+ АОП
098+АОП 108 ОД БС)

216.891,00   173.981,00

638

- - Останати обврски кон органи на
законодавна, извршна и судска власт,
ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на
локална самоуправа и други правни лица
финансирани од буџет (< или=АОП
092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП
101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)

301.739,00   315.678,00



Структура на приходи по дејности

639 - - Обврски по основ на трговски кредити,
аванси и останати обврски кон сите
субјекти во земјата и странство (вкупно) (<
или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП
096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП
100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП
109 ОД БС)

1.088.918,00   1.098.143,00

668 - - Трошоци за суровини и материјали (<
или = АОП 208 од БУ)   4.124,00

671 - - Канцелариски материјали (< или = АОП
208 од БУ) 27.946,00   76.624,00

682 - - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211
од БУ) 128.137,00   68.807,00

686 - - Наемнини за деловни простории во
земјата (< или = АОП 211 од БУ) 828.631,00   1.053.885,00

695 - - Регрес за годишен одмор (< или = АОП
217 од БУ) 12.000,00   122.936,00

698
- - Дневници за службени патувања,
ноќевања и патни трошоци (< или = АОП
217 од БУ)

  39.500,00

699 - - Дневници за службени патувања (< или
= АОП 217 од БУ)   14.565,00

700
- - Надомести на трошоците на
вработените и подароци (< или = АОП 217
од БУ)

12.051,00   13.200,00

707
- - Трошоци за надомест и други примања
на надворешни членови на управен и
надзорен одбор, одбор на директори и
управители

812.667,00   1.080.007,00

709 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ) 3.115,00   37.035,00

710 - - Премии за осигурување на имот (< или =
АОП 212 од БУ) 12.828,00   12.828,00

711 - - Надомест за банкарски услуги (< или =
АОП 212 од БУ) 16.772,00   25.336,00

712 - - Даноци кои не зависат од резултатот (<
или = АОП 212 од БУ) 100.134,00   16.275,00

717 - - Останати трошоци на работењето (< или
= АОП 212 од БУ) 253.532,00   655.795,00

722 - - Просечен број на вработени врз основа
на состојбата на крајот на месецот 12,00   13,00
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2292 - 35.30 - Снабдување со пареа и
климатизација 0,00    



Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна
на Централниот Регистар.

 




