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   ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
Назив Јавно Сообраќајно Претпријатие СКОПЈЕ 

Скратен назив ЈСП “ СКОПЈЕ “  

Правна форма Јавно претпријатие 

Статус 
Јавно  Сообраќајно  Претпријатие  со   Одлука бр. 4593/1 од  05.12. 1989 

год. донесена од Собрание на Град Скопје 

Основано 
Од Извршен Народен Одбор на Град Скопје со Решение број 18376 од 

11.07.1947 година 

Регистрирано 
На 17.01.1948 година со назив Градско Автобуско Сообраќајно 

Претпријатие Скопје 

Функционира На територијата на Град Скопје со приградските населби 

Седиште Скопје 

Адреса Булевар “ Александар Македонски “ број 10 

Раководење Управен одбор , Надзорен одбор , Директор 

Избор на УО и НО Совет на Град Скопје 

Избор на директор Градоначалник на Град Скопје 

Делокруг на работа Јавен градски и приградски превоз на патници 

Финансирање Приход од превоз на патници , субвенции од Градот , донации 

Ден на ЈСП 17-ти Јануари 

Директор на ЈСП Кристијан Чушков 

 

 

Управен одбор 

 

Претседател Борче Божиновски 

Членови 

Антонио Зврцинов 

Марија Митановска 

Василка Стефановска 

Гоце Димитриевски 

Давид Геровски 

Благоја Симоновски 

Нермин Чолиќ 

Соња Зафировска 
Ахмет Ламалари 
Зуер Реџепи 
Риза Јонузи 
Ваљон Салиху 

 

 

Надзорен одбор  

Претседател Сузана Делева 

Членови 

Рамадан Алија 

Нуран Нуредуни 

Дарко Георгиевски  

Игор Стојановски 



 

Вработени 
 

Вработени 1.329  ( со состојба на 31.12.2018 година ) 

Пол Жени ------------------------------------------  182  ( 13,7% ) 

 Мажи -----------------------------------------1.147  ( 86,3%) 

Образование ВСС   -----------------------------------------    80      ( 6,0%) 
 ССС   ----------------------------------------1.003    ( 75,5%) 
 НСС  -----------------------------------------     47     ( 3,5%) 
 ВКВ  -----------------------------------------    160    (12,1%) 
 КВ  --------------------------------------------    39      ( 2,9%) 

Работен стаж од 0 до 5 год.------------------------------    69    ( 5,2%) 
 од 6 до 10 год.----------------------------- 206  ( 15,5%) 
 од  11 до 15 год.--------------------------  141  ( 10,6%) 
 од 16 до 20 год.---------------------------- 112    ( 8,4%) 
 од 21 до 25 год.---------------------------  127    ( 9,6%) 
 од 26 до 30 год.---------------------------  109    ( 8,2%) 
 од 31 до 35 год.---------------------------  306   ( 23,0%) 
 над 35 год.----------------------------------  259   ( 19,5%) 

                   
 
 
Организациона структура 

 

   Сектор АБ Автокоманда 
- Одделение за технолошка подготовка 
- Одделение за сообраќај 
- Одделение за ремонт и одржување 

   Сектор АБ Ѓорче Петров 
- Одделение за технолошка подготовка 
- Одделение за сообраќај 
- Одделение за ремонт и одржување 

    Сектор за подршка на директорот 
- Одделение за координација и организација 
- Одделение за план, анализа и статистика 
- Одделение за односи со јавноста и меѓународна соработка 

   Сектор за сообраќај 
- Одделение за оперативен контролен центар 
- Одделение за планирање на сообраќај 
- Одделение за одржување на автобуски стојалишта 
- Одделение за слободен превоз 

   Сектор за финански работи 
- Одделение за финансии 
- Одделение за пресметка на плати 
- Одделение за сметководство 
- Одделение за складирање 

   Сектор за правни и општи работи 
- Одделение за правни работи 
- Одделение за општи работи 



- Одделение за обезбедување и ппз  
- Одделение за  безбедност и здравје при работа и заштита на животна средина 

   Сектор за информатичка подршка 
- Одделение за софтвер  
- Одделение за информатички технологии и развој 
- Одделение за техничко подржување   

  Сектор за јавни набавки 
- Одделение  за  планирање  и  спроведување на јавните набавки 
- Одделение за реализација на набавки 

   Сектор за инфраструктура  
- Одделение за управување со останати инфраструктури и единици 
- Одделение за одржување на Панорамско тркало 
- Одделение за управување и одржување на жичара и Милениумски крст 

   Сектор за продажба и маркетинг  
- Одделение за маркетинг  
- Одделение за продажба  

   Сектор за контрола 
- Одделение за техничка подршка на контролори 
- Одделение за контрола на билети ( смарт картички ) 

   Самостојни одделенија  
- Одделение за управување со човечки ресурси  
- Одделение за внатрешна ревизија 

      - Одделение за внатрешна контрола 

 
   

МИСИЈА  
 

Мисија на ЈСП СКОПЈЕ е сигурно, стабилно и достапно во простор и време вршење на  

превозна услуга на целокупното локално население и на посетителите на градот Скопје и 

приградските населби под економски најповолни и еколошки прифатливи услови. 

 

 

ВИЗИЈА 
 
ЈСП СКОПЈЕ како високо организирана сообраќајнo-техничка и економскo-управна целина 

со широка општествена и корпоративна одговорност која ги обединува сите видови на јавен 
транспорт во Градот, во единствен, ефикасен, висококвалитетен и професионален јавен сервис 
насочен кон задоволување на потребите на граѓаните и напредокот на националната економија и 
општеството во целина. 

 

 

 

 



ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  

 

 

 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи 

 

Претпријатието  ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски 

извештаи во согласност со Законот за јавни претпријатија објавени во (“Службен весник на 

Република Македонија” бр. 83/09...); одредбите на  Законот за трговски друштва на Република 

Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.28/04, со пратечките измени) и 

Правилникот  за водење сметководство (“Службен весник на Република Македонија” 

бр.159/2009). Според овој Правилник, сметководствените стандарди што  се применуваат во 

Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (MСС) и  Mеѓународните 

стандарди за финансиско известување (МСФИ)  од 2009 година,  утврдени од Одборот за 

Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.)  

 

Финансиските извештаи на Претпријатието  се прикажани во македонски Денари. Денарот 

претставува официјална валута на известување во Република Македонија. 

 

 

            Политика за евидентирање  на приходите од продажба 

 

Претпријатието генерира приходи од  продажба на билети во патниот сообраќај; продажба на 

рекламен простор  и друго. 

Претпријатието ги евидентира приходите кога станува извесно дека  идни економски користи ќе 

влезат во Претпријатието и истите можат да бидат соодветно измерени. Продажбите се 

евидентираат според фактурната вредност, намалена за  дисконти и ДДВ. 

Цените на поединечните услуги кои Претпријатието ги наплатува од крајните корисници се 

регулирани со одлуки за одобрување на цени  година, донесена од Градот Скопје.  

 

 

 Трансакции во странска валута 

 

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на 

официјалните курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на 

трансакцијата.  

 

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се изкажуваат со примена на 

официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.  

 

 

  

 Данок на добивка 

 

Тековен данок на добивка 

Данокот на добивка се пресметува согласно со одредбите на релевантните законски прописи во 

Република Македонија, по стапка од 10% на бруто добивката зголемена за износот на непризнати 

расходи . Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно.  

 

Одложен данок на добивка 

Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на 

состојба за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и 

обврските и нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок 

на добивка на денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни 



средства и обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени 

разлики. Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите 

од даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари 

оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни 

загуби да бидат искористени.  

 

 

 Материјални средства (недвижности, постројки и опрема) 

 

Материјалните средства на Претпријатието се состојат од земјиште, градежни објекти, опрема,  

возила и инвестиции во тек. 

Материјалните средства на Претпријатието иницијално се  евидентираат по набавна вредност. 

Набавната вредност  на материјалното средство (недвижности, постројки и опрема) се состои од 

набавна цена  со вклучени царини и даноци кои не се одбиваат, по намалување за износите за  

трговски попусти и рабати и сите други трошоци кои се потребни да се доведе средството во 

сегашната локација и состојба за да биде спремно за користење онака како што тоа го бара 

раководството на Претпријатието. 

 

Земјиштето се  признава по набавна вредност. Во согласност со домашната регулатива истото не 

е предмет на депрецијација.Претпријатието не е сопственик на земјиштето  туку е негов 

корисник. Правото на користење е запишано во имотен лист. Правен сопственик на  земјиштето 

е Република Македонија. До момент на регулирање на правната сопственост, земјиштето има 

третман на државна поддршка (МСС 20) и неговата вредност се утврдува со капитален пристап. 

 

Опремата и возилата се признаваат по набавна вредност  во која е вклучена цена на набавка, 

даноци кои не се одбиваат и други трошоци потребни  средството да се доведе до посакуваната 

локација и состојба неопходна за  извршување на оперативните цели. 

 

Книговодствената вредност на средствата е предмет на  редовна опсервација за можни 

оштетувања, особено кога одредени настани  укажуваат дека  книговодствената вредност не 

може да се надомести.Доколку вакви показатели постојат и книговодствената вредност  е 

поголема од  проценетата надоместлива вредност , вредноста на средството се намалува до 

износот на надоместливата вредност. 

 

Депрецијацијата  се пресметува со користење на праволиниска метода по стапки  кои го 

отсликуваат употребниот век на користење на средствата. 

 

Основните стапки на депрецијација  се: 

 

Згради 1% - 10% 

Компјутери 25% 

Опрема и возила 5%-25% 

 

 

На средствата книжени на сметката на инвестиции во тек, до моментот на нивно ставање во 

употреба, не им се пресметува депрецијација.  

  

 Во рамките на недвижностите, постројките и опремата се евидентирани средства од  

            државни поддршки. 

 

 

 Долгорочни финансиски вложувања 

 



Долгорочните финансиски вложувања се состојат од учество во капиталот во поврзани и 

останати правни лица, хартии од вредност наменети за тргување или расположиви за продажба.  

 

 

Учество во капиталот на поврзани и останати правни лица 

Учеството во капиталот во поврзани и други правни лица почетно се признаваат по набавна 

вредност, а на крајот на периодот за известување се искажуваат по фер (објективна) вредност, 

при што разликата се ефектуира како трошок за периодот. 

 

 

            Залихи 

 

Залихите на Претпријатието се состојат од залиха на материјали, резервни делови и залиха на 

ситен инвентар. Набавната вредност се состои од  фактурна вредност, царини и даноци и 

поврзани трошоци како што се  транспортни трошоци, трошоци за ракување и други трошоци 

кои директно  се поврзани со набавката. Залихите на ситен инвентар целосно се отпишуваат во 

момент кога се ставаат во употреба. 

 

 

            Парични средства  и еквиваленти на парични средства 

 

Парите и паричните еквиваленти на Претпријатието се состојат од  Денари и странска валута на 

сметки во банка,  и парични средства во благајна. 

 

 

            Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок 

 

Претпријатието учествува во пензискиот фонд со уплатување на опrеделени придонеси утврдени 

со домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во 

Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат 

дополнителни обврски во однос на  финансиските планови. 

 

Претпријатието  исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во 

Република Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.  

 

 

            Побарувања од купувачи 

  

Побарувањата од купувачите се прикажани според нивната номинална вредност намалена за 

соодветни износи на  исправки за сомнителни побарувања. Проценката за исправка се прави врз 

дел или врз целиот износ на побарувањата од купувачи кога според мислењето на раководството  

истите нема да бидат наплатени. 

 

 

            Поврзани субјекти 

 

Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на 

финансиските и оперативните одлуки на Претпријатието. Мнозинскиот, односно         единствен 

сопственик на Претпријатието е Собрание на Град Скопје  кое има значајно влијание врз 

Претпријатието, а со тоа и моќ да го контролира работењето на Претпријатието во целина. 

Покрај тоа, Претпријатието се јавува како оснивач на субсидијарно друштво ЈСП Турс ЈСП 

Скопје ДООЕЛ-Скопје. 

 



 

            Државни поддршки 

 

Претпријатието  добива  државни поддршки во вид на материјални  средства, залихи и парични 

средства. Сметководствениот третман на овие средства е во согласност со МСС 20- 

Сметководство за државни поддршки и обелоденување на државна помош, со примена на 

приходниот пристап. За приходниот пристап е основно дека државните поддршки  треба да бидат 

признати во добивката или загубата на систематска основа во периоди во кои се признаваат како 

расход поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат. 

Државните поддршки  во форма на залихи  и парични средства  се признаваат целосно како 

приход во Билансот на сеопфатна добивка, освен доколку се разграничуваат за наредни периоди. 

Земјиштето е државна поддршка која е признато со капитален пристап. 

 

 

            Сметководствен принцип на континуитет 

 

 Финансиските извештаи на Претпријатието  се подготвени врз основа на принципот на 

 континуитет на 31 декември 2017 година и овој принцип продолжува да постои како 

 претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.  

 

 

  Корекција на грешка 

 

Претпријатието врши корекција на грешки / промени на сметководствени политики  во 

согласност со  МСС 8- Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и 

грешки. 

          

 

            Вложување во недвижности 

 

Во согласност со МСС 40 - Вложување во недвижности, Претпријатието дел од објекти и опрема 

дава под наем и остварува приход од наем. 

Вложувањето во недвижности  се евидентира во моментот кога станува очигледно дека 

Претпријатието  од средството ќе се стекне со идни финансиски користи што нему му припаѓаат, 

односно за зголемување на капиталот или двете. Првично, вложувањето во недвижности се 

признава според нивната набавна вредност. После иницијалното признавање, последователните 

трошоци можат да се капитализираат во  вложувањето во недвижност единствено доколку се 

очекува зголемување на идните користи. Сите останати  последователни трошоци се 

евидентираат  како трошок за периодот.     

Претпријатието  како своја сметководствена политика го применува моделот на набавна 

вредност. 

Вложувањата во недвижности се депрецираат по стапка од 2,5% годишно. Депрецијацијата се 

пресметува праволиниски и го рефлектира корисниот век на употреба на недвижноста. 

          

 

 

 

 

 

            

Јавни набавки 

 



Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска 

противвредност во согласност  со Законот за јавни набавки, како и  со прописи и акти донесени 

врз основа на одредбите на Законот. 

 

              Политика на ризик  

 
Ризикот во ЈСП претставува закана дека некој настан или активност може да се претвори во негативен 

ефект кој ќе ја намали способноста на ЈСП Скопје успешно да ги извршува своите надлежности, 

задачи и обврски во јавниот градски и приградски превоз. 

Ризикот во работењето на ЈСП Скопје претставува веројатност дека одредена активност или настан, 

директно или индиректно негативно ќе се рефлектира врз успешноста во работењето на 

претпријатието, непреченото извршување на јавниот транспорт, намалување на приходите и 

зголемување на расходите. Државните поддршки  (од Градот Скопје, како основач на ЈСП СКОПЈЕ, 

како и од Владата на РМ) се од фундаментално значење за непречено функционирање на 

претпријатието. 

 

 

 Принцип на транспарентност 

 

Во согласност со  Законот за јавните претпријатија, Претпријатието својата дејност во целост ја 

врши според принципот на транспарентност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА 

На 31 декември 2018 

(Во  Денари) 

 

 

 

Белешк

а 

 31 декември 2018  31 декември 2017 

      

Приходи од продажба на услуги 3  1,284,537,741  1,292,300,987 

Приходи од донации и субвенции (државни 

поддршки) 4  293,756,980  341,026,277 

Останати приходи 5  280,392,444  49,952,456 

Вкупно оперативни приходи   1,858,687,165  1,683,279,720 

      

      

Трошоци      

Трошоци за материјали ,eнергија,резервни 

делови, отпис на ситен инвентар 6  (437,251,422)  (357,870,401) 

Трошоци за услуги 7  (517,648,622)  (458,981,934) 

 Амортизација и депрецијација 12  (109,656,376)  (108,659,112) 

Трошоци за вработените 8  (587,139,218)  (622,035,746) 

Останати оперативни трошоци 9  (257,253,784)  (64,830.014) 

Финансиски трошоци-нето 10  (170,280,110)  (1,100,898) 

Вкупно оперативни трошоци   (1,738,669,312)  (1,613,478,105) 

      

      

Добивка   пред оданочување   120,017,853  69,801,615 

      

Данок на добивка  11  (10,943,533)  (7,256,063) 

      

Добивка по оданочување   109,074,320  62,545,552 

      

Останата сеопфатна добивка      

      

Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за 

годината   109,074,320  62,545,552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА  

Година што завршува на 31 декември 2018 

(Во  Денари) 

 

 

 Државен 

(јавен) 

капитал 

 Aкумулирана 

(загуба) 

 Добивка од 

тековната 

година 

  

ВКУПНО 

 

Состојба,  

1 јануари  2018 53,295,972  (310,697,214)  (62,541,678)  (194,859,564) 

 

         

 

Нето добивка за 2017 год. 

 -  62,541,678  (62,541,678)  - 

 

         

Останата сеопфатна 

добивка        

 

 

Добивка 2018 

     109,074,320  109,074,320 

 

Состојба,  

31 декември 2018 53,295,972  (248,155,536)  (109,074,320)  (85,785,244) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ  
Година што завршува на 31 декември 2018 



(Во Денари) 

 

   31.12.2018 

             

Парични текови од деловни активности     

Добивка  пред оданочување   120,017,853  

Усогласување за:     

Амортизација и депрецијација   109,656,376  

Отпис на побарувања   23,330,007  

(Приход)/трошок  од вишоци (нето од кусоци)   (584,321)  

(Приход)/расходи од камати-нето   (171,128,852)  

Одложен приход   (369,992,840)  

Вредносно усогласување на подружница   856,700  

Намалување/ (зголемување) на побарувања од 

купувачи 

   

(13,811,077) 

 

Намалување /(зголемување) на залихи   3,865,917  

Зголемување/ (намалувањe) на обврски кон 

добавувачи 

   

83,740,977 

 

Нето парични средства од деловни 

активности 

   

(214,049,260) 

 

     

Парични текови од инвестициони активности     

Набавка на материјални и нематеријални средства 

   

(29,883,751) 

 

Продажба на основни средства   -  

Камата   -  

Нето парични средства користени  

за инвестициони активности 

   

(29,883,751) 

 

     

Парични текови од финансиски активности     

Прилив од зголемување на капитал   -  

Прилив од субвенции   293,756,980  

Нето парични средства користени за 

финансиски активности 

   

293,756,980 

 

 
    

Нето зголемување / (намалување) на парични  

средства и еквиваленти на парични средства 

 

1

6 

  

49,823,969 

 

Парични средства и еквиваленти на 

парични средства на почеток на годината 

 

 

 

1

6 

  

 

 

305,505,617 

 

Парични средства и еквиваленти на 

парични средства на крајот на годината 

 

1

6 

  

355,329,586 

 

 

 

 

 



 Земјиште 
Градежни обје-

кти 
Опрема 

Инвестици
и во тек 

ВКУПНО 

Набавна вредност      

Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година) 165.766.700 864.107.814 3.417.652.604 339.107.495 4.786.634.613 

Зголемување  1.595.309 493.160 27.795.282 29.883.751 

Намалување                                                                          
 

1.337.756 80.694.325 
 
 82.032.081 

Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година) 165.766.700 
864.365.367 3.337.451.439 

 
366.902.777 4.734.486.283 

Исправка на вредноста      

Салдо на 1 Јануари 2018 (тековна година)                                 559.501.690 3.318.168.571  3.877.670.261 

Амортизација  60.572.535 40.815.146  101.387.681 

Намалување  1.337.756 80.327.018  81.664.774 

Салдо на 31 Декември 2018 (тековна година)  618.736.469 3.278.656.699  3.897.393.168 

Нето сметководствена вредност на 
31 Декември 2018(тековна година) 

 

165.766.700 245.628.898 58.794.740 366.902.777 837.093.115 

Нето сметководствена вредност на 
1 Јануари 2018(тековна година) 

 

165.766.700 304.606.124 99.484.033 403.909.998 908.964.352 

      

Набавна вредност      

Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година) 165.766.700 859.696.726 3.394.180.423 333.006.736 4.752.650.585 

Зголемување  6.144.419 102.724.520 71.473.403 180.342.342 

Намалување                                                                           1.733.331 79.252.339 570.041 81.555.811 

Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година) 165.766.700 864.107.814 3.417.652.604 
403.909.998 

4.851.437.116 

Исправка на вредноста      

Салдо на 1 Јануари 2017 (тековна година)                                 500.793.206 3.310.003.723  3.810.796.929 

Амортизација  59.992.864 32.313.370  33.597.750 

Намалување   40.478.218  100.471.082 

Салдо на 31 Декември 2017 (тековна година)  559.501.690 3.318.168.571                   3.877.670.261 

Нето сметководствена вредност на 
31 Декември 2017(тековна година) 

 
 
                          
165.766.700 304.606.124 99.484.033 403.909.998 973.766.855 

Нето сметководствена вредност на 
1 Јануари 2017(тековна година) 

 
 
165.766.700 358.903.520 84.176.700 333.006.736 941.853.656 

 

 

     ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ 

 Тековна година  Претходна година 

    

Побарувања од купувачи во земјата                                                52.903.005    43.381.331 

Побарувања од купувачи во странство                  

 

Застарени, сомнителни и спорни побарувања            41.338.096   20.401.225 



Вредносно усогласување на побарувања       -41.334.096  -24.831.466 

                                                                                               

Вкупно:      52.907.005  38.951.090 

 

 

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

 Тековна година  Претходна година 

Парични средства на денарски сметки                                   346.180.973  297.938.953 

Парични средства во денарска благајна        8.518.192  7.158.819 

Девизна сметка              630.421               407.845 

Девизна благајна    

Вкупно:  355.329.586  305.505.617 

 

 

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 

Обврски со рок на достасување над 5 години: 

 

Вид на обврска:                       Вид на обезбедување: 

Тековна година  Претходна година 

Обврски спрема поврзани  

друштва                                       _______________ 

Обврски кон добавувачи            _______________ 

Обврски спрема поврзани  

друштва по основ на заеми 

и кредити 

Обврски по основ на кредити    _______________ 

Обврски по основ на заеми       _______________            

Останати долгорочни обврски:  за ДДВ             
________________                      _______________ 

________________                      _______________ 

 

 

 

  

  

  

  

     142.563.043      292.867.497 

   /    101.844.247 

  

  

    

Вкупно: 142.563.043  394.711.744 

 

 



КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ 

 Тековна година  Претходна година 

Добавувачи во земјата 244.878.715  161.137.738 

Добавувачи во странство         65.859          65.859 

Добавувачи за нефактурирани стоки    

Вкупно: 244.944.574  161.203.597 

 

 

 

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ 

 Тековна година  Претходна година 

Краткорочни обврски по заеми  

и кредити спрема поврзани друштва 

Краткорочни кредити во земјата за ДДВ                              99.226.901  10.580.335 

Краткорочни кредити во странство    

    

    

    

Вкупно: 99.226.901  10.580.335 

 

 

 

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 

 

 

Тековна година  Претходна 
година 

Приходи од продажба во земјата  1.286.493.785  1.298.198.155 

Приходи од продажба во странство    

Вкупно: 1.286.493.785  1.298.198.155 

 

 

 

 



Oстанати приходи 

 Тековна година  Претходна година 

Приходи од наемнини 23.064.624  19.889.229 

Приходи од наплатени отпишани побарувања 35.997.487  2.478.470 

Приходи од државни поддршки 293.756.980       341.026.277 

Вкупно:       352.819.091      363.393.976 

 

 

 

ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА 

 Тековна година  Претходна година 

 

Побарувања по основ на купопродажни односи 166.942  260.031 

Обврски по основ на купопродажни односи                                  1.879.187  645.664 

Приходи од продажба на готови производи    

Приходи од продажба на стоки 

 

 

 

 

 

 

 ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА 

 

 Во Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2018  2017 

 

Потрошени материјали и суровини 3,518,440  2,461,834 

Трошоци за енергија  402,380,794  322,581,961 

Резервни делови 19,786,107  26,652,364 

Отпис на ситен инвентар 11,566,081  6,174,242 

    

 437,251,422  357,870,401 

 



 

ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ 

 Во Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2018  2017 

 

Транспортни услуги 363,615,015  323,673,357 

Пошта, телефон и тн. 15,847,144  18,873,493 

Надворешни услуги 104,646,402  53,128,800 

Комунални услуги 6,746,057  6,421,284 

Осигурување 23,630,849  19,622,955 

Банкарски услуги 1,845,192  1,410,785 

Останати услуги 1,317,963  35,851,260 

    

 517,648,622  458,981,934 

 

 

 

 

      ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

 Во  Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2018  2017 

 

Бруто плати и надоместоци 601,614,748  620,103,586 

Трошоци за службени патувања 472,953  620,273 

Трошоци за УО  и НО 1,856,982  1,450,871 

    

 603,944,683  622,174,730 

 

 

 

 

 ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 

 Во  Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2018  2017 

 

Трошоци за наемнини  7,704,362  6,462,225 

Вредносно усогласување на побарувања /отпис 23,330,007  1,765,321 

Репрезентација и реклама 1,545,832  9,193,070 

Спонзорство и донации 1,151,866  2,019,152 

Даноци и придонеси што не зависат од резултатот 9,124,853  12,800,361 

    

 42,856,920  32,240,129 

 



 

 ФИНАНСИСКИ ТРОШОЦИ -НЕТО 

 Во  Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2018  2017 

 

Негативни курсни разлики (9,743)  (15,459) 

Трошоци за  камати  (377,017)  (373,865) 

Позитивни курсни разлики 46  5,835 

Приходи од камати 171,505,869  471,059 

    

 181,119,155  87,570 

 

 

 

ДАНОК  НА ДОБИВКА 

 

 Тековните трошоци за данокот на добивка се пресметуваат според Законот за данок на 

 добивка кој се применува во Република Македонија. Законскиот данок на добивка во 2017 година 

од 10%   се пресметува на бруто добивката зголемена за расходите што не се признаваат за 

даночни цели. 

 Во илјади Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2018  2017 

 

Добивка / (загуба)  пред оданочување 120,017,853  69,801,615 

    

Данок на добивка 10% (10,943,533)  (7,259,937) 

 

 

 

 

 

 

 ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА 

 

 Во  Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2018  2017 

 

Вложување во подружница (субсидијар)    

- ЈСП Турс ЈСП Скопје ДООЕЛ Скопје 28,447,586  28,447,586 

- Вредносно усогласување (27,850,799)  (26,991,099) 

Спогодба со Министерство за одбрана на РМ 137,327,753  189,107,009 

 137,924,540  190,563,496 

 



Претпријатието е оснивач на подружницата (100% сопственост) ЈСП Турс ЈСП ДООЕЛ Скопје. 

Се врши  вредносно усогласување на вложувањето  врз основ на неревидирана  нето главнина на 

Подружницата. 

 

 

 

             Во 2015 година е склучена Спогодба со Министерството за одбрана на РМ, за побарување  

             кое е рекласифицирано како долгорочно, со грејс период од 3 години и рок на плаќање од 7 

             години. 
 

 

 

 

 

 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ  

  НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

 

  

 Во  Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2018  2017 

 

Денарска жиро сметка 124,146,286  43,127,361 

Посебна сметка-панорамско тркало 230,552,879  254,811,592 

Девизна сметка 630,421  407,845 

Парични средства во благајна – Денари -  7,158,819 

Парични средства во благајна-девизи -  - 

    

 355,329,586  305,505,617 

 

 

 

 

ЗАЛИХИ 

 

 Во Денари 

 Годината што завршува на 

 31 декември  31 декември 

 2018  2017 

 

Материјали во магацин 6,385,779  8,513,864 

Резервни делови 32,567,146  33,951,355 

Ситен инвентар во магацин 676,566  1,030,189 

Залиха на трговска стока 388,402  388,402 

    

 40,017,893  43,883,810 

 

 

 

 

 



 

 


