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2015 година иако беше година на предизвици 

кои се манифестираа во сите пазарни области, 

градежништвото ја задржа нагорната линија која 

ја одржува неколку години наназад. На тој начин 

градежништвото успеа да се издвои како еден од 

движечките фактори за одржување на пазарната 

економија во Р.Македонија. Во ова пазарно 

опкружување Гранит успеа да се одржи на патот за 

остварување на своите стратешки цели. Имено, иако 

пред нас останува уште многу работа, во текот на 

2015 година превзедовме низа чекори кои значат 

подобрување на капацитетите и обезбедување 

константна профитабилност во работењето на 

Друштвото. Еден од најзначајните чекори секако е 

зацврстувањето на врвниот менаџмент на Друштвото, 

кој што со своите лидерски способности и посветеност 

ќе допринесе за уште попозитивни резулати во 

работењето и во 2016 година. 

Охрабрени од резултатите остварени во 2015 година, и 

оваа 2016 година ќе се фокусираме кон извршување на 

проектите и обезбедување на континуирано ефикасно и 

ефективно искористување на ресурсите и капацитетите 

на Друштвото. Во таа смсисла, низата на инвестиции 

направени во 2015 година кои значително ни помогна 

да ја зголемиме профитабилноста во работењето 

на Друштвото, ќе продолжат да се остваруваат и во 

2016 година. Овој напредок секако претставува само 

едно скалило за Гранит кон зацрвстување на неговите 

позиции на пазарот во Р.Македонија и странство, но 

исто така претставува и дополнителна мотивација 

за акционерите, од аспект на капитализација и 

валоризација на нивно инвестирање во акции на ГД 

„Гранит“ АД Скопје. 

Репутацијата и угледот на пазарот што го ужива 

Гранит уште повеќе ја нагласува стабилноста на 

Компанијата и зошто таа привлекува и остварува 

дологорчни односи со своите акционери, клиенти, 

вработени и партнери. Богатата референтна листа и 

стабилните финансиски биланси се одраз на нашето 

стратешко работење и широкиот опсег на оперативни 

способности. Финансиските и оперативните параметри, 

сепак, претставуваат само дел од нашата равенка за 

успех. Во текот на 2015 година бевме посветени на 

интензивна примена на стандардите за ефикасност и 

квалитет во работењето, стандардите за подобрување 

на безбедноста, рационализација на трошоците и 

ефективна алокација на ресурсите на Друштвото, 

со што континуирано обезбедуваме успешност, 

Почитувани 
акционери,
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квалитет во работењето и доминација во однос на 

останата конкуренција на пазарот на градежништвото. 

Дополнително, посветени сме на стручно оспособување 

и развој на вработените и остварување на долгорочни 

односи за соработка, со што ја илустрираме нашата 

посветеност кон вработените и партнерите, а посредно 

и кон пошироката јавност, што секако е еден од 

приоритетите за долгорочна одржливост на Друштвото. 

Оваа година, Друштвото ќе има значителни 

активности во поголеми инфраструктурни проекти 

од областа на нискоградба, како што се изградба на 

автопатите Св.Николе – Штип и Кичево – Охрид,  но 

секако и изведба на сложени објекти од областа на 

високоградбата. Преку ориентацијата на големите 

проекти значајни од аспект на инженерски опфат 

поради својата обемност и сложеност во изградбата, 

Друштвото ќе ги претстави своите перформанси пред 

инвеститорите, преку висококвалификуваната работна 

сила и модерната механизација, воспоставувајќи 

соодветната методологија на градба и резултати 

на задоволство на Инвеститорите како и на Вас 

акционерите преку обезбедување на профит за 

Друштвото.  

Очекуваните капитални проекти во 2016 година се 

клучни за економскиот развој на нашата држава и 

претставуваат движечка сила за развој и раст на 

градежната индустрија. Гранит е одлично позициониран 

на пазарот со цел да капитализира на многу од нив, 

особено ако се има во вид дека нашите тимови, 

стручноста, квалитетот, оперативните и финансиските 

капацитети се основен фактор за издвојување на Гранит  

како лидер во изведба на големи инфраструктурни 

проекти, што само дополнително  ги оправдува нашите 

очекувања дека 2016 година ќе биде уште поуспешна 

од 2015 година.  

Би сакале да ја искористиме оваа прилика да им 

се заблагодариме на нашите акционери, нашите 

вработени, клиенти и други заинтересирани страни за 

нивната континуирана поддршка во процесот на развој 

на нашата компанија.

Управен Одбор 

ГД „Гранит“ АД Скопје 

“2015 година иако беше година на 

предизвици кои се манифестираа во сите 

пазарни области, градежништвото ја 

задржа нагорната линија која ја одржува 

неколку години наназад.”
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ГД „Гранит“ АД Скопје својата препознатливост како 

една од одговорните носителити на градежната 

инфраструктура во земјата ја гради повеќе од 60 години.  

Друштвото како изведувач преку остварувањето и 

извршувањето на договорите кои ги има со своите 

Инвеститорите заеднички обезбедуваат долгорочен 

напредок и економски развој. Таката традиција е резултат 

на успешно лидерство и бескомпромисно почитување 

на нашите вредности – безбедност, квалитет, етика, 

интегритет и долгорочна одржливост и развој. Постојано 

се стремиме кон иновација и подобрување на квалитетот 

на живот, бидејќи угледот на нашата компанија зависи 

од вредноста што истата ја има во очите на оние за кои 

градиме. 

Континуираното спроведување на политиките за квалитет, 

ефикасност во работењето,  иновативност и општествено 

одговорните политики се клучот на успехот и причина 

зошто ГД „Гранит“ АД Скопје тековно, последниве 60 

години, го потврдува и постојано зацврстува своето 

место како водечка градежна компанија во приватниот 

стопански сектор во Р.Македонија, одговорна за 

извршување на големи и комплексни проекти во земјава 

и во странство. 

Следењето на општествените промени и состојбите 

на пазарот резултираа со развивање на капацитетите 

на Друштвото согласно современите потреби на 

денешницата. Затоа ние развиваме и применуваме прво-

класна светска технологија, ги бараме и спроведуваме 

најдобрите идеи и континуирано вложуваме во 

обезбедување високо ниво на компетентност и 

континуран напредок, поради што ГД „Гранит“ АД 

Скопје денес егзистира како високопрофесионална и 

технолошки опремена градежна компанија со можност 

за реализирање на најкомлексни градби.  

ГД „Гранит“ АД Скопје е ориентиран и кон своите 

вработени и затоа постојано  настојуваме да обезбедиме 

позитивна работна средина, промовираме тимска 

работа и создаваме предизвикувачки можности за 

унапредување во кариерата. Фокусирани сме на 

изградување на долгорочни односи на соработка кои 

се базираат на принцип на доверба, почитување, 

одговорност и соработка. 

Системот на корпоративното управување се базира на 

законските прописи и Статутот на ГД „Гранит“ АД Скопје 

и како такво обезбедува ефикасно и транспарентно 

управување на Друштвото преку воспоставен двостепен 

систем на управување – Надзорен Одбор и Управен 

Одбор. Собрание на акционери, како највисоко тело пак  

одлучува за прашања регулирани со закон и доверени 

со Статутот на ГД „Гранит“ АД Скопје. Внатрешната 

организациона поставеност на Друштвото е врз основа на 

поделба на работите по организациони, работни единици 

и сектори кои делуваат во рамките на Друштвото, додека 

дел од останатите дејности кои не спаѓаат во неговата 

претежна дејност, ги врши преку друштва формирани во 

целосна сопственост на ГД „Гранит“ АД Скопје.

Делувањето на странските пазари се остварува 

преку друштва во целосна сопствност на Гранит, 

формирани како друштвата со ограничена одговорност/

подружници/деловни единици во странство.  

Како најголем градежен изведувач во земјата, ГД 

„Гранит“ АД Скопје е лидер во сите поголеми сегменти 

од пазарот, а наша долгорочна стратешка заложба е 

пружање градежни услуги со препознат квалитет преку 

соодветна техничка и професионална експертиза. 

За Нас1
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Одржувањето на макроекономската стабилност и 

постепено зголемување на економскиот раст, беа 

основниот макроекономски прироритет во Р.Македонија 

во 2015 година. Целокупната политика беше во насока 

на зајакнување на економијата преку спроведување 

на политики за долгорочен и одржлив економски 

раст, зголемување на конкурентноста на економијата, 

намалување на невработеноста и подобрување на 

животниот стандард на населението. 

 Годината  2015 беше солидна на макроекономски план, 

особено ако се има во вид кревкото закрепнување 

на економијата на Европската Унија, како најзначаен 

трговски партнер на Р.Македонија, неизвесноста во 

надворешното опкружување, ескалација на грчката 

криза, кои делуваа и на стопанството во земјата и 

секако воспоставуваа ограничени економски ефекти. 

Во таа смисла, деловната активност во 2015 година 

во стопанството се одвиваше во услови на забавена, 

но стабилна домашна економија, а градежништвото и 

понатаму останува водечка стопанска гранка и двигател 

на домашната економија. 

Економскиот амбиент, односно макроеконските услови 

на работењето во Р.Македонија го карактеризираа 

следниве показатели: 

•Просечната стапка на инфлација мерена според 

индексот на трошоци на живот  во 2015/2014 година  

изнесува    -0.3%;

•Стапката на раст на бруто домашниот призвод (БДП) 

за четвртото тримесечје од 2015 година изнесува 3,9%;

•Индустриското производство во периодoт јануари 

– декември 2015 година во однос на 2014 година е 

зголемено за 4,9 %;

Во 2015 година стопанството активно ги имплементираше 

измените во законските регулативи, и тоа во сите 

сфери на работењето како во областа на финансиите, 

даноците, корпоративното управување, работните 

односи, измените во минималните плати, кои пак прописи 

Друштвото соодветно ги почитуваше и применуваше. 

Со оглед на тоа дека и во 2015 година, градежништвото 

остана главен двигател и коректор на пазарната економија 

во Р.Македонија, одржувајќи ја на задоволителен раст, 

активностите и на Гранит соодветно на тие показатели беа 

со засилено темпо, насочени кон целосно искористување 

на ресурсите, завршување на започнатите објекти 

и активно реализирање на тековните обврски во 

договорените рокови.  Во таа смисла менаџментот 

на  ГД „Гранит“ АД Скопје водеше адекватна деловна 

политика насочена кон постигнување разумен баланс 

помеѓу деловната активност на Друштвото, сопствените 

стратешки цели и макроекономските условите за работа 

на пазарот во Р.Македонија.

ГД „ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО И ОПКРУЖУВАЊЕТО 
ВО 2015 ГОДИНА2
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ГД „Гранит“ АД Скопје ги имплементира своите планови 

за работа преку постојано истражување, развивање, 

применување и усовршување во работењето. Овој 

развоен концепт на имплементирање на планови 

обезбедува јасна слика за текот, развојот и резултати од 

работењето. Поставувањето на баланс помеѓу потребите 

и реланите можности за исполнување на истите, е 

политиката на управуање помеѓу секторите, услужните 

организациони единици и оперативата која ги исполнува 

истите. Поставувањето на јасни цели, планирање во 

текот на работењето и имплементирање на истите е 

основа за стабилност и позитивни резултати.   

Во една таква поставеност, Гранит во  2015 година,  

исполни и навремено заврши 40 од планирните објекти.  

Во тек на изведба се  уште 43 објекти чие финализирање 

се очекува согласно договорните обврски во 2016 

година и 2017 година.

РАЗВОЕН КОНЦЕПТ НА 
ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПЛАНОВИ 3



Задржувањето на лидерската позиција бара 
многу труд, иновативност и спремност да 
се одговори на предизвиците на новите 
технологии во градежништвото. 

Во 2015 година активно се работше на низа 
проекти во Р.Македонија, меѓу кои најзначајни, 
а воедно и најголеми се: „Изградба на Автопат 
Кичево - Охрид, делница Кичево – Подвис“, 
„Изградба на Автопат  Миладиновци -  Штип, 
делница Свети Николе – Штип“, „Изведба на 
Автопат Сармазално-Кардифаково“, „Изградба 
на Објект – Антенски столб - Кула Водно“, а 
сето тоа со хармонизирање на работата и на 
останатите објекти кои ги изведува ГД „Гранит“ 
АД Скопје.

ОБЈЕКТИ КОИ ЈА 
ОБЕЛЕЖАА 2015 
ГОДИНА

4
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Предизвикот на ГД „Гранит“ АД Скопје, во ангажманот на изведба на најкомплесната делница на Автопатот Кичево 

- Охрид е изведба на два моста со конзолна методологија на градба и траса од 10,5 км. Во 2015 година покрај 

тековните  градежни работи на траса, особен акцент се стави на изведбата на вијадукти на кои се применува конзолна 

технологија на градба. 

Во изведбата беа ангажирани повеќе од 120 парчиња градежна механизација, транспортни средства, машини и 

опрема, а активно се подготвуваме за поставување на асфалтна база со капацитет од 160 тони/час во текот на 2016 

година.

Изведбата на Автопатот Свети Николе – Штип беше своевиден предизвик, особено затоа што  во 2015 година, 

согласно плановите, се интензивира изведбата по должината на целата траса. На истата беа ангажирани над 120 

парчиња градежна механизација и возила и во просек околу  190 градежни работници. Во 2015 година се започна 

изведбата на најголем дел од сите објекти на трасата, која се состои од 10 надпатници со пренапрегнати носачи, 6 

надвозници и подпатници со олеснети носачи, 27 плочасти пропусти и преку 60 цевасти пропусти.  

Изградба на Автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Подвис;

Изградба на Автопат  Миладиновци -  Штип, делница Свети Николе – Штип;
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Изведбата на реконструкција и рехабилитација на магистрален пат фаза 3 Лозово-Сарамазалино-Кардифаково се 

спроведуваше во должина од 10,340 км со проширување на коловозната конструкција од 6,80 на 11 м. Овој проект 

е од особено значење за развојот  на инфраструктурата во источна Македонија. Работите започнаа крај на 2014 

година и во 2015 година овој проект  претпоставуваше соодветна и ефективна мобилизација и искористување на 

градежната механизација, преку планирање и реорганизирање на расположливите ресурси на ГД „Гранит“ АД Скопје 

за навремена изведба и на градежните работи и на овој Проект. Истиот со забрзано темпо ја оствари очекуваната 

реализација за 2015 година и ги прати договорните рокови со што се  очекува да ги исполни истите и крајна изведба 

и завршување ќе ги има во мај 2016 година.

Активности се одвиваа и на реконструкцијата на патен правец Велес - Кадрифаково и истите беа завршени во 

договорените рокови, на задоволство на инвеститорот и клиентот. 

Изведба на реконструкција и рехабилитација на магистрален пат фаза 3  
Лозово – Сарамазалино - Кардифаково

Реконструкција на патен правец Велес – Кадрифаково
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Моблиноста и ефикасната мобилизација е карактеристика 

која се отсликува преку тековното изведување на Проектот 

145 спортски сали на територијата на Р.Македонија. Во 

2015 година се работеше на 15 спортски сали, од кои 

завршени и предадени се 8 спортски сали, а започнати во 

2015 година се 2 спортски сали. 

Изведбата на овој Проект во секој случај претпоставува 

континуитет на квалитетот во изведбата на задоволство 

и на Инвеститорот.

Сместен на врв на планина Водно, Објектот – „Кула Водно“ е еден од најрепрезентативните референци на Друштвото 

во изминатите години во делот на високоградбата. Со својата импозантна висина од 112,5 м бетонски дел, над кој 

продолжува челична конструкција за да се достигне целосна висина од 155м ќе претставува највисок објект во Р. 

Македонија. Имајќи ја во предвид големината на Проектот и неговата сложеност истиот претпоставува примена на  

соодветна  соврeмена технологија на градба.  Во 2015 година какартеристично за овој Објект беше применета на 

технологијата на изградба со употреба на хидрауличната оплата. Во 2015 година Објеткот го задржа очекуваното 

темпо на изведба, согласно договорената динамика.

Изградба на спортски сали 
на територијата на Р.Македонија

Изградба на Објект – Антенски систем за контрола и мониторинг на 
радиофрекфенции на територијата на Р.Македонија - Кула Водно
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Референтната листа која го прави Гранит меѓународен, е основа за учеството на Гранит и на странските пазари. 

Активната изведба на двата Проекта во Босна и Херцеговина е само потврда за можностите и капацитетите кое 

друштвото ги има со амбиција на континуиран напредок  и зголемување. Првиот проект „Проектирање и изведба на 

Автопат Бања Лука – Добој, делница Прњавор – Добој“ во 2015 година беше насочен на припрема на Проектот за 

завршните фази на изведба и неговата изведба се очекува да заврши во 2016 година. Вториот проект „Проектирање 

и изведба на Автопат Бања Лука – Добој, делница Добој – Бања Лука“ , користејќи го искуството и познавањето на 

теренот, запона со изведба на земјени работи со планови за активно зголемување на интензитетот на работите на 

Проектот во 2016 година.

Моблиноста и ефикасната мобилизација е 

карактеристика која се отсликува преку тековното 

изведување на Проектот 145 спортски сали на 

територијата на Р.Македонија. Во 2015 година се 

работеше на 15 спортски сали, од кои завршени и 

предадени се 8 спортски сали, а започнати во 2015 

година се 2 спортски сали. Изведбата на овој Проект во 

секој случај претпоставува континуитет на квалитетот во 

изведбата на задоволство и на Инвеститорот.

Усогласувањето на потребите и навременото делување 

на истите овозможи уште во 2015 година да започне, а 

и согласно дговорените рокови, истата година да биде 

завршен Објектот - Градинка „Кочо Рацин“ во Скопје. 

Автопат Бања Лука – Добој, делница Прњавор – Добој и делница Бања Лука – Прњавор;

Објект – Македонска Филхармонија

Детска градина „Кочо Рацин“ Скопје
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Примената на правилата за рационално и ефикасно работење во сите услужни организациони единици и сектори 
обезбеди успешно следење на потребите на оперативните организациони единици за навремно изведување на 
своите договорни обврски.

Во овие услови, каде покрај овие објекти, Гранит водеше изведба и на низа патни правци низ територијата на 
Р.Македонија, се создаде потреба од уредување на деловна политика на начин да се обезбеди најголем степен на 
ефикасност и рационалност во искористувањето на расположливите ресурси и капацитети.  Навременото завршување 
на преземените градежни активности со овие политики, беше основа за одржување на висок степен на ликвидност во 
услови на закрепнување на стопанството и значеше непречено извршување на законските обврски, обврските кон 
добавувачите и вработените. 

Гранит за исполнувањто на своите обврски во изведбата на Проектите во Македонија и надвор од земјата успешно 
управува со:

•9 бетонски бази со капцитет од   30m3/h до 180m3/h и годишно производство на бетон од просечно 210.000 m3;

•7 Асфалтни бази со капацитет од 40 t/h до 160 t/h и годишно производство на асфлат од просечно 270.000 тони;

Во спроведувањето и остварувањето на својата деловна дејност, Гранит сопствените активности ги извршуваше 
во соработка со финансиските институции, кои во чекор ја следеа потребата на Друштвото, согласно неговите 
договорни обврски од Проектите. Значително учество во овие активности Друштвото ги довери на Комерцијална 
Банка АД Скопје, Охридска Банка АД Скопје и Тутунска Банка АД Скопје. Поддршката на Гранит од страна на овие 
реномирани финансиски институции само ја потврдува цврстата политика и сигурните пласмани на Гранит во изборот 
на градежните Проекти.  

Други објекти;
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ГД „Гранит“ АД Скопје во 2015 година оствари позитивен 

финансиски резултат -  бруто - добивка од 239.887.356 

денари, со што  бележи раст за 11,5% во однос на 2014 

година.

Остварените вкупни приходи во 2015 година изнесуваат 

4.240.711.068 денари и во споредба со остврените во 

2014 година бележат раст од 3,92 %. 

Остварените вкупните расходи го следат трендот на 

вкупните приходи и истите бележат раст од  3,5 % и 

изнесуваат 4.000.823.712 денари.

Остварената нето - добивка изнесува 219.917.093 

денари и во споредба со остварената во 2014  година 

бележи раст од 16,88 %. Учеството на нето-добивката 

во вкупниот приход изнесува 5,19 %.

Структурата на остварувањата е следната :

РЕЗУЛТАТИ 
ОД РАБОТЕЊЕТО 

2014 2015

Износ % Износ % Индекс

Вкупен приход 4.080.846.035 100,00 4.240.711.068 100,00 103,92

Вкупни Расходи 3.865.692.967 94,73 4.000.823.712 94,34 103,50

Бруто Добивка 215.153.068 5,27 239.887.356 5,66 111,50

Данок на Добивка 26.993.458 0,66 19.970.263 0,47 73,98

Нето Добивка 188.159.610 4,61 219.917.093 5,19 116,88

5
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Бруто-добивката во вкупен износ  до 239.887.356 денари е резултат од добивката од оперативно работење (од 

реализација и продажба)  која  изнесува 79.541.000 денари и добивка од финансиско работење која износува од 

160.346.356 денари.

Вкупен 
приход

Вкупни
расходи

Бруто
добивка

Данок
на добивка

Нето
Добивка

2013

2014

Консолидирани Финансиски Податоци
 Во консолидираната пресметка за работењето, покрај Гранит,  вклучени се и следните зависни друштва:

-Хотел Гранит ДООЕЛ Охрид   -Кар Ваш ДООЕЛ – СКопје 

-Гранмак Германија    -Гранит ДОО Загреб 

-Подружница Гранит Загреб   -Подружница Тирана Албанија 

-Подружница Косово   -Подружница Краков Полска 

-ГД Гранит ДОО Бања Лука   -ГД Гранит подружница Бања Лука  

-ЏВ Гранит АТМ

По консолидираната годишната сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за работењето во 2015 година утврдена е следната 
финансиска состојба: 

 • вкупен приход         5.848.447.000 денари;                                            

 • вкупни расходи       5.423.933.000 денари;                                        

 • бруто добивка         424.514.000 денари; 
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6
ПОЛИТИКИ ВО 
ДЕЛОВНОТО 
РАБОТЕЊЕ
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Политика на вложување за одржување и за 
поддршка на успешноста во работењето на 
друштвото  

Друштвото континуирано вложува во материјални и 
финансиски средства кои се поддршка за одржување 
и успешност во работењето на Друштвото. Имено, во 
2015 година, Друштвото има вложено нови 706 милиони 
денари или 11.5 милиони евра во нови основни средства. 
Најголем дел од инвестициите во основните средства се 
однесуваат на потребата од средства за новите проекти со 
патиштата во Р.Македонија и Босна и Херцеговина. 

Извори на средства на Друштвото

Друштвото врши финансирање на своето работење по 
пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити 
со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. 
Друштвото континуирано ја следи својата задолженост 
преку соодветна анализа, и има за 2015 година процент 
на задолженост и воопшто не постои. 

Исто така, во најголем дел Друштвото го финансира своето 
работење од сопствени извори на средства, а помал дел 
се обврски кон доверителите (добавувачи или аванси). 

Политика на однос на долгорочен долг кон 
основна главнина на Друштвото

Политиката на Друштвото е да не се задолжува премногу 
со кредити кај банки и своето работење самостојно да го 
финансира. Банките со кои работи Друштвото претежно 
се користат за обезбедување на банкарски гаранции 
потребни за тековното работење на Друштвото (било да 
се тендерски или за квалитетно извршување на работите). 

Политика на управување со ризикот на 
Друштвото

Друштвото влегува во различни трансакции кои 
произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои 
се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. 
Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките 
на управување со нив се следните:

•Пазарен ризик;

•Ризик од промени на курсевите на валутите;

Друштвото влегува во трансакции со странска валута, кои 
произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, 
при што истото е изложено на секојдневни промени на 
курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна 
политика за управување со овој ризик, со оглед на тоа 
дека во Р.Македонија не постојат посебни финансиски 
инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според 
тоа, Друштвото е изложено на можните флуктуации на 

странксите валути. Друштвото претежно е изложено на 
Евра и Долари.

•Ризик од промени на цените;

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените 
на вложувањата расположливи за продажба и истиот е 
надвор од контрола на Друштвото.

•Кредитен ризик;

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај 
кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги 
исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема 
значајна концентрација на кредитен ризик со оглед 
дека купувачите се голем број на друштва во земајта и 
во странство, како и државни институции (министерства, 
агенции и јавни претпријатија).

•Каматен ризик;

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни 
стапки во случај кога користи кредити и позајмици или 
кога има депонирани средства во банки, договорени 
по варијабилни каматни стапки. Со оглед на тоа дека 
Друштвото има искористено вакви кредити и позајмици, 
може да се каже дека постои изложеност кон ваков вид 
на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските 
пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали. 

•Ликвидносен ризик;

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога 
Друштвото нема да биде во состојба со своите парични 
средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите 
доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно 
обезбедување на потребната готовина за сервисирање 
на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во 
своето работење. 

•Даночен ризик;

Согласно законските прописи во Р.Макеоднија, 
финансиските извештаи и сметководствените евиденции 
на Друштвото подлежат на контрола од страна на 
даночните власти по поднесувањето на даночните 
извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот 
на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од 
добивка за 2015 година, како и на данокот на додадена 
вредност, персонален данок на приход и придонеси на 
лични примања. Според ова, дополнителни даноци во 
случај на идна контрола од страна на даночните власти во 
овој момент не може да се определа со разумна сигурност. 
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Основната главнина на ГД „Гранит“ АД Скопје изнесува 3.071.377 акции, со номинална вредност од 5 (пет) евра и 
вкупен номинален капитал од 15.356.885 евра.

Акциите  на Гранит котираат на официјалниот пазар на Македонската берза на хартии од вредност во сегментот 
берзанска котација и се вклучуваат во пресметката на Македонсиот берзански индекс.

Гранит се залага за транспарентност и отвореност во односите со акционерите, па токму затоа на транспарентен начин 
објавува извештаи, ценовно чувствителни и други информации во врска со работењето и управувањето на Друштвото.

Гранит во континуитет исплатува дивидеда на акционерите .Во формирање на дивидендиот календар постапува според 
одредбите од Правилникот за котација на Македонската берза.

На 22.05.2015 година на Годишното собрание на акционери одобрена е пресметка и исплата на бруто-дивиденда за 
2014 година во износ од  47.141.440  денари, односно 16 денари бруто за една акција.

На годишното собрание на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година ќе се врши распределба на остварената добивка за 
2015 година.

Во периодот 01.01.2015 година до 31.12.2015 година највисоката цена на акциите на ГД „Гранит“  АД Скопје изнесува 
595 денари, а најниската 454 денари.

Пазарната капитализација на Гранит на 31.12.2015  изнесува 2.119.250.130 денари.

Бројот на акционери на 31.12.2015  изнесува 4.993.

Структурата на акционерскиот капитал  е следната :

ПОКАЗАТЕЛИ 
НА ПАЗАРНИ ВРЕДНОСТИ

31.12.2015 Обични акции % Акционери

Домашни физички лица 2.034.807 66,2506 4705

Домашни правни лица 428.137 13,9396 79

Странски физички лица 86.259 2,8085 191

Странски правни лица 210.425 6,8512 17

Збирна сметка 708 0,0231  

Неидентификувани акционери -физички лица 9.868 0,3213  

Сопствени акции 301.173 9,8058 1

Вкупно 3.071.377 100,00 4.993

31.12.2014 Обични акции % Акционери

Домашни физички лица 2.065.450 67,25 4.793

Домашни правни лица 364.400 11,86 78

Странски физички лица 87.324 2,84 195

Странски правни лица 419.113 13,65 20

Сопствени акции 125037 4,07 / 

Неидентификувани акционери -физички лица 10.053 0,33 / 

Вкупно 3.071.377 100,00 5.086

8
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Домашни физички лица

Домашни Правни Лица

Странски Физички Лица

Странски Правни Лица

Сопствени Акции

Неидентификувани

67%
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12%
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Домашни физички лица

Домашни Правни Лица

Сопствени Акции

Странски Правни Лица

Странски Физички Лица

Неидентификувани

Збирна Сметка

66,25%

13,94%

9,81%

6,85%

0,02%
0,32%

2,81%

Структура на капитал 31.12.2015

Структура на капитал 31.12.2014
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8 УПРАВУВАЊЕ И 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКИ  

ГД „Гранит“ АД Скопје своето успешно постоење го должи 
секако на правилното бизнис-ориентирано менаџирање и 
следењето на потребите на Друштвото, а сето тоа преку 
воспоставуање на деловна политика на управување, 
која првенствено се базира на планирање, одлучување и 
спроведување на одлуките кои се донесени во согласност 
со законските прописи, статутот на Друштвото, другите 
општи акти и одлуките на Собранието на акционери. 

Во текот на 2015 година, Друштвото согласно Одлука од 
Собранието на акционерите, на Годишното собрание во 
2015 година, стекна 173.136 нови сопствени акции, истите 
не е во оптек, немаат право на глас и право на дивиденда. 
Според Извештајот од Централниот депозитар за хартии 

од вредност со состојба, заклучно со 31.12.2015 година, 
ГД „Гранит“ АД Скопје поседува 301.173 сопствени акции 
или 9,8058 % од основната главнина на Друштвото. 

Во 2015 година, Управниот Одбор одлучуваше за 
склчување на зделка, која согласно Законот за трговски 
друштва и Статутот на ГД „Гранит“ АД Скопје преставува 
зделка со заинтересирана страна и тоа со компанијата 
„Хидро Холдинг“ ДОО – Скопје.  Друштвото договорно го 
уреди условите и обезбедувањето на оваа зделка и истата 
согласно законските прописи и Статутот на Друштвото 
беше склучена, по нејзино одобрување од страна на 
Надзорниот Одбор.
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ГД „Гранит “ АД Скопје е основано како акционерско друштво, кое согласно Законот за трговски друштва и Статутот на 
Друштвото има воспоставено двостепен систем на управување, преку Управен Одбор и Надзорен Одбор. 

Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје е  составен од  5 (пет) члена за кои во 2015 година исплатени се --------------
------- денари, на име надоместоци за вршење на работите како ченови на Управен Одбор.

Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје го сочинуваат 4 (четири) членови за кои во 2015 година испалтени се -------
-------------- денари, на име надоместоци за вршење на должноста членови на Надзорен Одбор. 

Претседателот на Надозрниот Одбор – г-дин Никола Кацарски е член на Надзорен Одбор во „Технометал Вардар“ ДООЕЛ 
СКопје и истиот за вршењето на тие обврски прима дополнителен надоместок од 60.000 денари, на годишно ниво.

Членот на Управен Одбор  - г-дин Венко Зафиров е вработен во фирмата „Конер Компјутери“ ДОО Скопје каде од својот 
работен однос оставарува надоместоци во износ од ------------ денари.

Управувањето на Друштвото и раководењето на истото низ тековните предизвици не може да се претпостави без добро 
планирана и распределена квалификуваната работа сила. 

Високо квалификуваните работници и модерната механизација создаваат трајни вредности за нашите инвеститори и 
акционери. Мешавината од искуството и иновацијата се клучот за успехот и задржување на реномето на градител на 
сложени и комплески градежни објекти. 

Во врска со своето работење, Гранит особено се фокусира на своите вработени и во таа насока го поддржува нивното 
креативно и критичко размислување и делување. Таквиот пристап дава особени резултати во поглед на прифаќање на 
договорните задачи и обврски од вработените со особен интерес и желба за постигување подобри резултати. Од друга 
страна, таквиот пристап исто така е основен предуслов за мотивирање на вработените и зголемување на атрактивност на 
самата работа, кај новите работни сили кои се приклучија на Гранит во текот на оваа година. Споредбено со претходнат 
година истите покажуваат тренд на раст, особено во делот на висококвалификувана работна сила.

Соработката со Универзитетите, факултетите и средните училишта, како и со Агенција за вработување е особено значајна 
бидејќи Гранит постојано цели кон вработување на стручна квалфиикувана работна сила. Во 2015 година започнаа 
инцијалните контакти и планови за спроведување на програми во 2016 година кои се однесуваат на докваливикација на 
слободната работна сила  и на тој начин создавање на силна и исполнителна работна генерација. 

Просечната исплатена месечна нето-плата на вработен во Р.Македонија за период јануари - декември  2015 година 
изнесува 21.906 денари, додека просечната нето-плата на вработените во областа на градежништвото за период  јануари 
– декември 2015 година изнесува 19.306  денари. Просечната месечна нето-плата по вработен  во  ГД „Гранит“ АД Скопје 
(вкупно)  е 19.859 денари, додека во земјата просекот е 17.545 денари.

СТРУКТУРА НА ГРАНИТ 9
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Конкуретноста е предизвик кој единствено се победува и во која ГД „Гранит“ АД Скопје се издвојвува на пазарот преку 

континурианото вложување во основните средства кои ги следат трендовите на современата сложена технологија на 

градба и извршување на услугите.

Вкупните инвестиции во основни средства  во 2015 година  изнесуваат  660.678.000 денари, и тоа: 

• нематеријални вложувања                         4.298.853  денари;

• материјaлни вложувања                         656.379.147  денари;

Како резултат на тековната анализа на расположливата градежна механизација и потребата од осовременување 

и модернизација на техничката и професионална опрема на ГД „Гранит“ АД Скопје, со цел да за поефикасна и  

порационална алокацијана ресурсите, во 2015 година беа напревени големи инвестициони вложувања во делот на 

набавка  на градежна механизација и транспортни средства согласно најновите светски трендови, а сето тоа бидејќи 

возобнувањето на градежниот и транспортниот парк на ГД „Гранит“ АД Скопје е клучен предуслов за понатамошно 

развивање и растење на Друштвото и неговите капацитети. 

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА 2015 ГОДИНА

Нематеријални средства 4.299

ВКУПНО НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА 4.299

Земјишта 53.445

Градежни објекти 48.857

Постројки и градежна опрема 297.183

Транспортни средства 240.791

Алат погони и канцелариски материјали 15.902

Останати материјални средства 201

ВКУПНО МАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА 656.379

ВКУПНО НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА 660.678

ИСТРАЖУВАМЕ РАЗВИВАМЕ 
ПРИМЕНУВАМЕ УСОВРШУВАМЕ10
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Со новите сили во текот на 2016 година, Друштвото ќе се насочи кон исполнување на веќе преземните обврски 

со потпишаните договори во 2015 година, како и кон обезбедување на свое активно учество во големите 

инфраструктирни проекти во Р. Македонија. Приоритет е оставарување на позитивни резултати од превземените 

Проекти и обезбедување на нови пазари за работа, со навремно планирање и утврдување на соодветни методологии 

за градба и рационализација на трошоците во работењето, преку доследно спроведување на политиките за 

рационалност и ефикасност во работењето. 

Друштвото ја проширува својата градежна активност и ја насочува кон странски градежни пазари, согласно  потребите 

и барањата на клиентите, исполнувајќи ги притоа не само очекувањата од работењето, туку и задоволување на 

потребниот квалитет и финансиски успех од истото.

 За успешно остварување на своите стратешки цели за 2016 година,  ГД „Гранит“ АД Скопје ги утврди следниве мерки 

и активности:

• Повисока рентабилност во извршувањето на работите во рамките на дејноста на Друштвото; 

• Постојано следење на квалитетот во изведувањето на градежните работи;

• Зголемување на степенот на опременост со основни средства; 

• Управување со човечки ресурси преку кој се обезбедуваат повисок квалитет во работењето; 

• Обезбедување на економочно и ефикасно извршување на работите; 

• Усовршување на софтверските решенија за рационално извршување на задачите и обезбедување на контрола 

над работењето 

Големината на објектите за извршување, на кои претендира Друштвото се општествено значајни и специфични, кои 

подразбираат инкорпорирање на иновации и нови методи на работа. Од таа причина, Друштвото во 2016 година ќе 

изврши вложувања во нови технички решенија и понтамошна модернизација на градежната механизација, со цел 

да обезбеди  конкурентност и зголемување на капацититете на Друштвото, како  на домашниот, така  и странскиот  

пазар.

Управен Одбор 

ГД „Гранит“ АД Скопје

2016 година 
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GRANIT Construction Stock.

Dimitrie Cupovski 8, 1000 Skopje, Macedonia 

tel. + 389 2 3218 700; email: granit@granit.com.mk

www.granit.com.mk


