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Во 2017 година  ГД Гранит АД Скопје прослави 65  
години работа, развој и напредок. Одржувањето 
на големината на името низ сите овие години 
неминовно се поврзува со бескомпромисната 
решеност за постојаност во квалитетот и 
стандардите во градежништвото, со континуирана 
инвестиција во нови иновативни решенија и 
новини. Формулата за успешност и во време на 
турбуленции на политичката сцена, како и силната 
воља за одржување на веќе создаденото, се крие во 
постојаното одржување на долгорочниот раст преку 
системот на одржливи вредности, транспаретност, 
тимска работа и посветеност на работата. 

На тој начин ГД Гранит АД Скопје  во 2017 
година ја одржа стабилноста која се темели на 
систем, адаптибилен на потребите и промените 
во стопанството. Во 2017 година се завршија 27 
Проекти, а се потпишаа 9 нови градежни договори. 

Идните насочувања и градење на Друштвото 
и во наредната година ќе бидат кон навремена 
реализирација на веќе преземените градежни 
работи, како и насочување на капацитетите на сите 
нови можности и проекти за искористување на 
нашите перформанси и капацитети.  Тековно ќе се 
следат иновациите во градежниот сектор и плански 
ќе се спроведуваат инвестициите врз основа на 
потребите на градежните проекти. 

Ќе се насочуваме кон доквалификација на 
работната сила како движечка моќ на нашите 
активности, како и промовирање на можностите 
кои ги нуди Друштвото за надминување и 
обезбедување на квалификувана работна сила во 
дефицитарните области. Во таа смисла, Друштвото 
континуирано соработува со средните технички 
училишта и со високо образовните институции во 
спроведувањетоо на ваквите планови и Програми. 

Сето ова, секако, е насочено кон оствaрување на 
целите за континуиран раст и развој на Друштвото, 
со остварување на позитивни резултати на 
задоволство како на клиентите, така и на нашите 
вработени и секако на акционерите за нивната  
доверба и поддршка во процесот на управувањето 
и развојот на Друштвото. 

Управен Одбор  
ГД “Гранит“ АД Скопје 

Почитувани 
акционерии,

“Сето ова е насочено кон оствaрување на целите за 
континуиран раст и развој на Друштвото, со остварување на 
позитивни резултати на задоволство како на клиентите така 
и на нашите вработени и секако на акционерите за нивната  
доверба и поддршка во процесот на управување и развој на 
Друштвото. ” 
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ГД Гранит АД Скопје својата препознатливост како 
градежна компанија која е синоним за квалитет 
и одговорност во Р.Македонија, ја гради повеќе 
од 65 години и на тој начин преку остварувањето 
и извршувањето на договорите кои ги има со 
своите клиенти, заеднички, обезбедува долгорочен 
напредок и економски развој. 

Квалитетот што го нуди ГД Гранит АД Скопје 
е традиција и директен резултат на успешно 
лидерство и бескомпромисно почитување на 
нашите вредности – безбедност, квалитет, 
етика, интегритет и долгорочна одржливост и 
развој. Оттаму, ГД Гранит АД Скоје постојано се 
стреми кон воспоставуање на одржлив систем на 
вредности, 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, 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 Компанијата согласно 
современите потреби на денешницата, поради 
што развиваме и применуваме првокласна светска 
технологија, бараме и спроведуваме најдобри идеи 
и континуирано вложуваме во обезбедување високо 
ниво на компетентност и континуран напредок на 

вработените, поради што ГД Гранит АД Скопје 
денес егзистира како високопрофесионална и 
технолошки опремена градежна компанија со 
можност за реализирање на најкомлексни градби.  

Системот на корпоративното управување се базира 
на законските прописи и Статутот на ГД Гранит 
АД Скопје и како таков обезбедува ефикасно и 
транспарентно управување на Компанијата преку 
воспоставен двостепен систем на управување – 
Надзорен Одбор и Управен Одбор. Собранието 
на акционери, како највисоко тело одлучува за 
прашања регулирани со закон и доверени со 
Статутот на ГД Гранит АД Скопје. Внатрешната 
организациона поставеност на Компанијата е врз 
основа на поделба на работите по организациони 
единици, 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 сопственост на ГД 
Гранит АД Скопје, 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 
препознатлив квалитет преку соодветна техничка и 
професионална експертиза. 

I. За Нас



8 9

[ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017 || ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017 ] ГД Гранит АД СкопјеГД Гранит АД Скопје

Економскиот амбиент , односно макроеконските 
услови  на работењето го карактеризираат 
следните показатели  *  Просечната стапка на 
инфлација мерена според индексот на трошоци на 
живот   2017/2016  која  изнесува   1,4%. Според 
проценетите податоци на ДЗС, стапката на раст 
на бруто домашниот призвод ( БДП ) за четвртото 
тримесечје од 2017 година изнесува 1,2%,  додека 
индексот  на индустриското производство во 
периодoт  јануари - декември 2017 во однос на 
периодoт  јануари - декември 2016 изнесува 100,2   
(* податоци од ДЗС).

Во 2017  долготрајната политичка криза во 
Р.Македонија достигна кулминација, што 
резултираше со промена на власта. Посебно 
негативна импликација се чувствуваше врз 
градежниот сектор кој изминативе години беше 
двигател на економијата и главен причинител на 
високиот раст на БДП.

Македонските градежници се надеваат на 
подобрување на состојбите со почетокот на 2018 
година, со оглед на моменталната политичка 
состојба, обемот на договорени работи и најавените 
инвестиции.

Во таа смисла, менаџментот на  ГД Гранит АД 
Скопје во 2017 година, водеше 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.

Имајќи го во вид горенаведеното, активностите на 
ГД Гранит АД Скопје беа насочени кон целосно 
искористување на ресурсите, завршување на 
започнатите проекти и активно реализирање на 
тековните обврски во договорените рокови, а 
притоа минимизирање на трошоците и послаби 
инвестицони активности.  

Концептот на имплементирање на плановите се 
базира на постојано планирање, истражување, 
развивање и примена на предвидените активности. 
На овој начин  ГД Гранит АД Скопје калкулирано, 
со пресметан ризик, влегува во имплементирањето 
на своите планови, следејќи ги наведените 
постапки кои даваат јасна слика и предвидувања 
за текот, развојот и резултатите од работењето. На 
тој начин се претпоставува ризикот и се преземаат 
навремени мерки за негово минимизирање или 
целосно надминување. Со утврдувањето на 
реалните можности, следејќи ги постапките, дури 
и високоамбициозните планови не претставуваат 

потешкотија за ГД Гранит АД Скопје, напротив 
поттик за докажување и прогресивен раст на 
Компанијата.  

Во еден таков систем, ГД Гранит АД Скопје во 
2017 година, реализира и навремено заврши 27 од 
планирните објекти.  Во тек на изведба се уште 22 
објекти, чие финализирање се очекува согласно 
договорните обврски во 2018 година и 2019 година, 
соодветно.

II. ГД “ГРАНИТ” АД СКОПЈЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО И ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО 
2017 ГОДИНА

III. РАЗВОЕН КОНЦЕПТ НА 
ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ПЛАНОВИ 
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Во 2016 година активно се работеше 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 градежни и градежно-занатски работи за изградба на антенски систем за контрола 

и мониторинг на  радиофреквенции на територијата на Р.Македонија“;
• „Реконструкција и надградба на делница на Автопат Смоквица - Гевгелија како дел од 

Коридор 10“;
• „Изградба на експресен пат А-3 Штип Кочани, секција Штип Крупиште КМ 0+000- 

КМ14+300“;
• „Изградба на деловен центар Мак Аутостар Скопје“; 

а сето тоа со хармонизирање на работата и на останатите објекти кои ги изведува ГД „Гранит“ АД Скопје.

IV. ОБЈЕКТИ КОИ ЈА ОБЕЛЕЖАА 
2016 ГОДИНА

Во 2017 година продолжи изведбата на најкомплексната делница на Автопатот Кичево – Охрид, Кичево 
- Подвис, која се изведува од страна на ГД Гранит АД Скопје, на која специфично и особено сложен 
градежен подвиг претставуваат двата моста со конзолна методологија на градба. 

Во 2017 година,  во тек беше и изведбата на Автопатот Миладиновци Штип, Секција 2 Свети Николе – 
Штип. На Секција 2 која е со должина од 20,60 km која ја изведува ГД Гранит АД Скопје ќе заврши со 
своите активности во 2018 година. Автопатот претставува значен инфраструктурен проект кој ќе обезбеди 
непречена, брза, модернизирана и безбедна конекција на Штип и Свети Николе со Скопје.

Изградба на Автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Подвис

Изградба на Автопат  Миладиновци -  Штип, делница Свети Николе – Штип;
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Во 2017 година,  активно се изведуваа градежни работи на реконструкција и надградба на делницата 
на Автопат Смоквица - Гевгелија, како дел од Коридор 10,  со што инфраструктурниот дел Коридор 10 
целосно се поврза со автопатско решение од Смоквица до граничен премин Гевгелија. 

Гранит како главен учесник во изградба и рехабилитациите на важните инфраструктурни Проекти на цела 
територија на Р.Македонија, во западниот дел ја изведуваше рехабилитацијата на Националниот пат А3, 
секција Битола-Макази, кој е главен пат за поврзување на Битола и Ресен. Објектот е изведен со високо 
квалитетни материјали каде е  вграден асфалтен матијал АБ16 кој се карактеризира со еруптивно потекло 
на фракциите и употребен е полимер битумен кој треба да обезбеди поквалитетен животен век на овој 
патен правец.

Изведбата на овој Проект се карактеризира со потребата од висока стручност и квалификација на 
Изведувачот, заради сложениот ридско-планински терен на кој се изведуваат градежните работи. 
Поврзувањето на Скопје и планираниот Сончев Град, со овој регионален пат, претставуваа предуслов за 
развивањето и успешноста на Проектот Сончев Град, како Проект кој ќе помогне во инфраструктурниот 
јаз на овие две места, со изнаоѓање на брзо и ефикасно решение за нивно поврзување. 

Изведбата на Проектот 145 спортски сали во 2017 година, ја следеше потребата и планот на Инвеститорот, 
Министерството за образование, за изведба на овој Проект. Во 2017 година се работеше на 9 спортски 
сали, од кои 2 спортски сали се технички примопредадени на инвеститорот. Во 2018 година од 2017 
година за изведба ќе се пренесат 7 спортски сали, а се планира воведување за изграба на нови 7 спортски 
сали. 

Реконструкција и надградба на делница на Автопат Смоквица - Гевгелија  
како дел од Коридор 10

Рехабилитација на национален пат А3, Секција Битола-Макази  

Регионален пат за Сончев Град Р-2138 Изградба на спортски сали на територијата на Р.Македонија;
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Во 2017 година продолжи изведбата на Објектот Антенски систем за контрола и мониторинг на 
радиофреквенции на територијата на Република Македонија. Како еден од најсложените и најкомплексните 
градежни објекти кои во моментов се изведуваат во Р. Македонија, објектот е импонзантен со војата 
висина од 155 метри (37 нивоа) и во конструктивна смисла се состои од повеќе функционално-естетски 
целини. Сложеноста на објектот и екстремните услови во кои се изведува наметнаа примена на современа 
технологија на изведба која е од големо искуствено значење за напредокот на инженерскиот кадар на ГД 
„Гранит” АД Скопје.

Во 2017 година беа изведени и завршени бетонските работи на армиранобетонското “стебло” до кота 
115,58 м и започната е изведбата на “челичниот решеткаст столб носач на антени” до кота 140.00м  

Изградба на Објект – Антенски систем за контрола и мониторинг на  
радиофрекфенции на територијата на Р.Македонија - Кула Водно;

Проектот „Проектирање и изведба на Автопат Бања Лука - Добој“ во Босна и Херцеговина, којшто служи 
за поврзување на главниот град на Република Српска со европскиот коридор V –c, а којшто го изведува 
ГД Гранит АД Скопје како партнер во заедничкото здружување, ГД Гранит АД Скопје и Инеграл ДОО 
Бања Лука, е пример за успешното делување на Друштвото  на странските пазари. Целиот автопат е 
поделен на 2 (две) засебни делници коишто претставуваат засебни договори, од коишто првата делница 
„Проектирање и изведба на Автопат Бања Лука – Добој, делница Прњавор - Добој“ финансирана преку 
кредит од „Европска банка за обнова и развој“ е предадена во употреба во Септември 2016 година. 
Вториот проект, „Проектирање и изведба на Автопат Бања Лука – Добој, делница Бања Лука - Прњавор“, 
финансирана преку кредит од „Европска инвестициона банка“ е во завршна фаза и се очекува да биде 
пуштена во употреба главната траса есента 2018 година, а целосно да биде завршена, со завршетокот на 
пристапните патишта пролетта 2019 година.

ГД Гранит АД Скопје, во 2017 година, беше воведен во изведбата на Гасовод Неготино (Кавадарци) – 
Битола во должина од 92 км, согласно Договорот со Инвеститорот АД за вршење енергетски дејности 
Македонски ресурси Скопје. Изведбата на Проектот се врши во заедничко здружување со Рапид Билд 
ДОО Скопје. Вклучувањето во ваков општествено вредносен Проект уште еднаш ја потврдува заложбата 
и довербата во ГД Гранит АД Скопје да биде клучен носител во активностите и инвестициите насочени 
кон унапредувањето на инфраструктурата како главен двигател на современото општествено уредување. 

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

ОБЈЕКТ – Изведба на Гасoвод Неготино (Кавадарци) – Битола 



16 17

[ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017 || ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017 ] ГД Гранит АД СкопјеГД Гранит АД Скопје

Потврдата за довербата во она што ГД Гранит АД Скопје го нуди како производ и услуги, се склучените 
договори со приватни инвеститори, од кои како позначаен го издвојуваме изведбата на новиот деловен објект 
на Мак Аутостар ДООЕЛ Скопје. Објектот се простира на површина од 18.920 м2 и висина од 46.40 м2. 

Примената на правилата за 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, ГД Гранит АД Скопје водеше изведба и на низа патни правци 
низ територијата на Р.Македонија, се создаде потреба од уредување на деловната 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. 

ГД „Гранит“ АД Скопје за исполнувањeто 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 асфaлт од просечно 270.000 тони;

• 9 концесии за експолатација (каменоломи) и една сепарација за речен материјал низ цела територија на РМ 
кои остваруваат годишно прозводство на градежен материјал од 706 660,00 тони

• 3 армирачки погони (Скопје, Кичево и Неготино) 

ОБЈЕКТ – Изградба на нов деловен објект МАК АУТОСТАР ДООЕЛ Скопје

Други Објекти

Резултати од 
работењето
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Во деловната 2017 година ГД Гранит АД Скопје оствари позитивен финансиски резулатат. Остварени се 
вкупни приходи од 4.694.454.968 денари и  вкупни расходи во износ од 4.475.550.317 денари. 

Бруто добивка за периодот изнесува од  218.904.651  денaри.  Структурата на остварувања споредбено со 
2016 година е следната :

Структурата на добивката за 2017 е следната:
V. РЕЗУЛТАТИ ОД 
РАБОТЕЊЕТО 

2015 2016

Износ % Износ % Индекс

Вкупен приход 4.879.399.662 100,00 4.694.454.968 100,00 96,21

Вкупни Расходи 4.640.860.973 95,11 4.475.550.317 95,34 96,44

Бруто Добивка 238.538.689 4,89 218.904.651 4,66 91,77

Данок на 
Добивка 4.510.351 0,09 0 0,00 0,00

Нето Добивка 234.028.338 4,80 218.904.651 4,66 93,54

Табела 1. Структура на остварувања споредбено 2016 и 2017 година

Вкупен 
Приход

Вкупни
Расходи

Бруто
Добивка

Данок
на добивка

Нето
Добивка

2016

2017

Добивка од 
оперативно работење

Добивка од 
финансискo работење

Бруто
Добивка

2016

2017

 Добивка 2016 2017 индекс
1 Добивка од оперативно работење 167.103.680 144.324.651 86,37
2 Добивка од финансискo работење 71.435.009 74.580.000 104,40
3 Бруто добивка 238.538.689 218.904.651 91,77
4 Данок на добивка 4.510.351 0 0,00
5 Нето добивка = 3-4 234.028.338 218.904.651 93,54
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Консолидирани Финансиски Податоци
ГД „Гранит“ АД Скопје, изготвува консолидирана финансиска пресметка во која се вклучени и следните 
зависни друштва:  

1. Хотел Гранит ДООЕЛ Охрид -100%
2. Кар Ваш ДООЕЛ  Скопје -100%
3. Подружница Гранит Загреб -100%
4. Подружница Тирана Албанија -100%
5. Подружница Краков Полска -100%
6. Гранмак Германија -100%
7. ГД Гранит ДОО Бања Лука -100%
8. Подружница Гранит, Бања Лука -100%
9. Гранмак, Австрија -100%

Остварените показатели од консолидираната годишната пресметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 
работењето во 2017 година се следните:  

Табела 2. Финансиска состојба по консолидирана годишна сметка 

 Позиција 31.12.2016 31.12.2017 индекс

Вкупен приход 6.510.855.000 5.766.076.000 88,56

Вкупни расходи 6.197.156.000 5.612.374.000 90,56

Бруто добивка 313.699.000 153.702.000 49,00

Вкупни Приходи Оперативни Приходи Финансиски Приходи

2016

2017

Приходи 2016 % 2017 % индекс
1 Приходи од продажба 3.600.077.915 73,78 3.995.486.000 85,11 110,98

.1,1  Приходи од продажба на 
домашен пазар 3.343.699.496 68,53 3.814.397.000 81,25 114,08

.1,2 Приходи од продажба на 
странски  пазар 256.378.419 5,25 181.089.000 3,86 70,63

2 Сопствено производство 232.698.747 4,77 171.486.957 3,65 73,70
3 Останати оперативни приходи 952.366.359 19,52 412.733.000 8,79 43,33
4 Оперативни приходи = 1+2+3 4.785.143.021 98,07 4.579.705.957 97,56 95,71
5 Финансиски приходи 94.256.641 1,93 114.749.011 2,44 121,74
6 Вкупен приход  =  4+5 4.879.399.662 100 4.694.454.968 100 96,21

Остварените  вкупни приходи  изнесуваат  4.694.454.968 ден, од кои оперативни приходи се 4.579.705.957 
ден  и финансиски приходи  114.749.011. Структурата на остварените приходи е следна:

Остварените вкупни расходи во 2017 изнесуваат  4.475.550.317 денари што во споредба со остварените 
во 2016 година  бележат пад  за  3,56  %. Учествуваат со 95,34  % во вкупниот приход. Ги содржат 
материјалните трошоци, бруто платите, амортизацијата, останати трошоци, финансиските расходи и 
набавна вредност на продадени стоки,  намалени за трошоците содржани во објекти за пазар.

I Вкупен приход 

II Вкупни расходи 

Бруто плати АмортизацијаМатеријални
трошоци

Услуги Останати
трошоци

Резервирања 
по судски
предмети

Набавна вредност
на продадени

стоки

Промена за
залихи на

готови производи

Продадени
материјални

средства

Финансиски
расходи

2016 2017
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Политика на вложување на Друштвото

Друштвото континуирано вложува во материјални и 
финансиски средства кои се поддршка за одржување 
и успешност во работењето на Друштвото. Во 2017 
година, Друштвото има вложено 229 милиони 
денари или 3,72 милиони евра во нови основни 
средства.

Извори на средства

Друштвото континуирано ја следи својата 
задолженост преку соодветна анализа, така да за 
2017 година процент на задолженост и воошто не 
постои.

Друштвото го финансира своето тековно работење 
од сопствени извори на средства.

Политика на однос на долгорочен долг кон основна 
главнина на Друштвото

Политиката на Друштвото е да не се задолжува со 
кредити кај банки за тековното работење, освен за 
долгорочни и инвестициони вложувања.

Банките со кои работи Друштвото претежно се 
користат за обезбедување на банкарски гаранции 
потребни за тековно работење.

Политика на дивиденди

На годишното Собрание на акционери во  мај/ јуни 
2018 година ќе се врши распределба на остварената 
добивка за 2017 година.  Друштвото ќе продолжи  
со редовната исплата на дивиденди.

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.

•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 
земјата и во странство, како и државни институции. 

•Ликвидносен ризик;

Ликвидносен ризик 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. 

VI. ПОЛИТИКИ ВО
ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ
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IX. СТРУКТУРА НА ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје
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 2017 година исплатени 
се  1.186.600,00 денари, на име нето надоместоци за вршење на работите како ченови на Управен Одбор. 

Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје го сочинуваат 3 (три) членови за кои во 2017 година исплатени 
се  741.000,00 денари, на име нето надоместоци за вршење на должноста членови на Надзорен Одбор. 

Членот на Управен Одбор - Венко Зафиров е вработен во фирмата „Конер Компјутери“ ДОО Скопје каде 
од својот работен однос оставарува надоместоци во износ од 478.995,00 денари.

Членот на Надзорниот Одбор – Горан Марковски е вработен во КБ Публикум инвест АД Скопје, каде од 
својот  и работен однос оставарува надоместоци во износ од   2.833.427,00 денари.

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 воспоставување 
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 таа смисла Управниот  Одбор одржа 16 седници на 
кои согласно Законот за трговски Друштва се носеа 
одлуки значајни за управувањето на Друштвото,  
од одлуките за разгледување и одборување на 
годишните сметки на Друштвото поединечни 
и консолидирани, како и годишните сметки на 
Друштвата формирани од страна на ГД Гранит 
АД Скопје, до тековните работи на организација, 
планирање и насочување за постапките и начинот 
на извршување на преземните градежни работи, 
кон обезбедување на навремено и позитивно 
завршување на работите. Во рамките на обврските 
утврдени со Законот за трговските Друштва, и 
Статутот на Друштвото беше донесена и одлука 
за одобрување на зделка со заинтересирана страна 
со фирмата Конер Компјутери ДОО Скопје во која 
еден од сосопстветниците и вработен е членот на 
Управниот Одбор Венко Зафиров во вредност до 
18.000.000,00 денари.

Надзорниот Одбор во текот на 2017 година 
последователно ја контролираше и следеше 
работата на Друштвото и неговата финансовата 
состојба управување и резултати, во која одржа 5 
седници. Во истите како задолжително утврдени 
за спроведувањето на контролата врз работењето 
на Друштвото беа разгледувани и потврдени 
годишните сметки (поединечни и консолидирани) 
и беа следени тековните финансиски резултати на 
Друштвото. Согласно Законот за трговски Друштва 
и Статутот на Друштвото беше одобрено барањето 

за одобрување на зделка со заинтересирана страна 
со членот на Управниот Одбор Венко Зафиров со 
фирмата Конер Компјутери ДОО Скопје на висина 
до 18.000.000,00 денари. 

Организационите единици, сектори, работни 
единици и деловни единици тековно ги 
реализираа одлуките на менаџментот, преку кои се 
финализираа навремено 22 објекти. Раководниот 
кадар, на истите, ги насочуваа своите вработени 
кон остварување на така поставените цели, кон 
предизвикот за остварување и подобри резултати 
од планираните.     

Во врска со своето работење, ГД Гранит АД Скопје, 
клучот за успехот го има препознато во успешното 
менаџирање и континуирано наградување и 
надградување на своите вработени, заради што 
особено се фокусира во таа насока да 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 постигнување подобри резултати. Од друга 
страна, таквиот пристап, исто така, е основен 
предуслов за мотивирање на вработените и 
зголемување на атрактивноста на самата работа, кај 
новите работни сили кои се приклучија на Гранит 
во текот на оваа година. Споредбено со претходната 
година истите покажуваат тренд на раст, особено 
во делот на висококвалификувана работна сила. 

За овој успех предлуслов е континуираната 
соработката со Универзитетите, факултетите 
и средните училишта, како и со Агенцијата за 
вработување, кои се насочени кон постојано 
пронаоѓање и вработување на стручна 
квалфикувана работна сила. Во 2017 година беа 
склучени договори за работа со ученици кои беа 
стипендирани од страна на Друштвото особено 
од техничките училишта, за кои дефицитот на 
квалификувана сила е проблем на пазар на трудот.  
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Инвестициите во 2017 година се одржуваа на задоволувачко ниво. Имајќи го во предвид намалениот обем 

на инвестции во градежништвото, особено во инфраструткутрата, во период на превирања на политичката 

сцена и обезбедување на економска стабилност, инвестициите беа оптимизирани преку серија на набавки 

на неопходните основни средства за континуирано одржување, особено на градежната механизација.

Вкупните инвестиции во основни средства  во 2017 година  изнесуваат   228.834   илјади  денари:

• материјaлни вложувања  220.323  илјади денари 

• нематеријални вложувања  8.511  илјади денари

За успешно остварување на своите стратешки цели за 2018 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; 

• Зголемување на степенот на инвестции во нематеријални средства; 

• Управување со човечки ресурси преку кои се обезбедува повисок квалитет во работењето; 

• Обезбедување на економично и ефикасно извршување на работите; 

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

контрола над работењето. 

Проектите на кои претендира Друштвото се општествено значајни и се финансирани во голема мера од 

инвестиционите политики на државните субјекти, како најголеми инвеститори во инфраструктурата. Оттука, 

мерките и активностите во 2018 година, во голема мера сукцесивно ќе го следат трендот на пораст на 

инвестициите во инфраструктурата, со цел обезбедување на стабилна ликвидност на Друштвото. Работењето 

ќе се заснова на континуирано планирање, организирање на работната сила и градежната механизација, 

транспортни средства и постројки кон постигнување на висок баланс на искористеност на основните средства 

за работа и работна рака и минимизирање на трошоците, за ефективност и позитивни резултати во работењето. 

На тој начин, самите капацитети на Друштвото ќе бидат исполнети во целост, но и ќе се обезбеди конкуретност 

на Друштвото на домашниот и странските пазари, како крајни цели на Друштвото. 

Управен Одбор 

ГД „Гранит“ АД Скопје

2017 година 

ИСТРАЖУВАМЕ, РАЗВИВАМЕ,  
ПРИМЕНУВАМЕ, УСОВРШУВАМЕ
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