
 

 

На денот на објавување на јавниот повик за учество на собранието на акционери на Друштвото, 

27.04.2021 година, Современ Дом АД Прилеп има издадено вкупно 684.670 обични акции. 



Вклучување на нови точки во дневниот ред  
  

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право 
на глас можат по писмен пат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на 
нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на 
дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.  

 
Акционери кои поединечно или заедно поседуваат 5% од вкупниот број на акции со право на глас 

имаат право по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја од точките кои се вклучени или 
ќе бидат вклучени во дневниот ред на седницата на собранието на друштвото. 

 
Овие предлози акционерите ги доставуваат во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно 

име и презиме и своерачен потпис на акционерите-физички лица, односно назив, седиште, печат, целосно 
име и презиме и своерачен потпис на застапникот по закон на акционерите-правни лица.  

  
Заедно со барањето акционерите задолжително треба да приложат и соодветни документи за 

идентификација и тоа:  

  

 За акционер-физичко лице се приложува:  
  

- Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во кој што е наведен бројот на акциите, 
во оргинал или препис, не постар од три дена, и  

- Копија  од лична карта или пасош.   
  

За акционер-правно лице се приложува:  
  

- Извод од Централниот депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите, 
во оригинал или препис, не постар од три дена,  

- Последна тековна состојба од Централниот регистар во оригинал или препис не постара од 
десет дена, и  

- Копија од лична карта или пасош на застапникот по закон.  
  
Предлогот заедно со прилозите мора да биде примен во СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп најдоцна во 

рок од 8 (осум) дена од објавувањето на јавниот повик за одржување на акционерското собрание на 
Друштвото.  

  

Адреса на која се доставува барањето :  
  

СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп 

Подружница – Современ Дом Скопје, aдреса ул.852 бр.62 Скопје-Гази Баба 

До Одбор на директори 

Со назнака „За акционерско собрание“  

 



Овластување полномошници  

 

Секој акционер може да овласти со полномошно друго физичко или правно лице како свој 
полномошник на седницата на Собранието.  

Полномошното се издава во писмена форма и истото мора да содржи комплетни податоци за 
идентитетот на акционерот и полномошникот, и тоа:  

 
➢ За акционерот - целосно име и презиме, своерачен потпис  и ЕМБГ на акционер-

физичко лице, односно назив, седиште, печат, ЕМБС, целосно име и презиме и 
своерачен потпис на застапникот по закон на акционер-правно лице.  

➢ За полномошникот -  целосно име и презиме, ЕМБГ за полномошник физичко лице, 
односно назив, седиште и ЕМБС на полномошник правно лице.   

Акционерите се должни веднаш писмено да го известат Друштвото за секое дадено полномошно со 
доставување на полномошното и документи за идентификација на акционерот и полномошникот во прилог 
на известувањето на адреса:  

СОВРЕМЕН ДОМ АД Прилеп 

Подружница – Современ Дом Скопје, aдреса ул.852 бр.62 Скопје-Гази Баба 

До Одбор на директори 

Со назнака „За акционерско собрание“  

 

Како услов за уважување на полномошното, како и верификација на дадените инструкциите за 
гласање, акционерот, заради утврдување на личниот идентитет е должен заедно со известувањето да 
приложи и соодветна документација за идентификација, и тоа:   

1. За акционер и полномошник физичко лице се приложува копија од лична карта или пасош на 
лицата.   

  

2. За акционер и полномошник домашно правно лице се приложува последна тековна состојба од 
Централниот регистар на Р.Северна Македонија во оригинал или препис не постара од десет 
дена, а доколку се работи за странско правно лице се приложува соодветен документ за 
регистрација на акционерот/полномошникот од државата каде што е основан со превод од 

овластен судски преведувач, заверен на нотар.  За акционер и полномошник правно лице се 

приложува и копија од лична карта или пасош на застапникот по закон.  
  

Обврска на полномошниците за известување на Комисијата за хартии од вредност, кога 
добиле полномошна од повеќе акционери  
  

Во случај на давање на полномошно од страна на повеќе акционери на едно лице, полномошникот 
е должен најдоцна во рок од 5 (пет) работни дена пред одржувањето на Собранието да достави 
Известување до Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давањето на полномошната 
од повеќе акционери.  
  

Известувањето до Комисијата за хартии од вредност, треба да се достави на адреса:  
  



  

Комисија за хартии од вредност  
ул.Македонија бр.25  Палата “Лазар Поп 
Трајков” кат 4 
1000 Скопје  

За полномошници на Собранието, можат да бидат назначени и лица кај кои постои конфликт на интерес 
согласно Законот за трговските друштва, под услов ако полномошниците:  

➢ Претходно им обелодениле на акционерите со доставување на писмена 
информација до Одборот на директори на Друштвото дека кај нив има конфликт на 
интерес и  

➢ Добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои 
се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена точка за гласање 
по точките на дневниот ред на седницата на Собранието.   

  

Се гласа со ,,ЗА,,   ,,ПРОТИВ,,   ,,ВОЗДРЖАН,,  

  

Друштвото на својата интернет страница ќе го објави идентитетот на назначените полномошници 
кај кои постои конфликт на интерес.  

 



П О Л Н О М О Ш Н О 

за гласање на Годишното собрание на акционери на 

 Современ дом АД Прилеп закажано за 28.05.2021 година  
 

 

Акционерот _______________________________(име и презиме/назив), 
со адреса/седиште _______________________________, со ЕМБГ/ЕМБС 
_____________________, го овластува: 
 
________________________________________________ (име и 
презиме/назив) со адреса/седиште_________________________, со 
ЕМБГ/ЕМБС __________________ и законски застапник (за полномошник 
– правно лице) _______________________________ 

 
во име и за сметка на акционерот со _____ акции издадени од Современ 
дом АД Прилеп кои што се во сопственост на акционерот, да гласа на 
Годишното собрание на акционери на Современ дом АД Прилеп, кое ќе се 
одржи на ден 28.05.2021 година (петок), со почеток во 09:00 часот, по пат 
на кореспонденција. 
 

 

Посебни инструкции за гласање: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Ограничувања: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________  
 

 

 
 
 
Датум          Акционер-давател на полномошното  
 
__.__ 2021 година             ___________________________________ 

     
          (своерачен потпис на физичкото лице/ 

        своерачен потпис на законскиот  
        застапник и печат на правното лице) 



 

Известување за дадено полномошно од акционер 

  

  

  

  

Јас, _______________________________ со ЕМБГ/ЕМБС  _________________ врз 

основа на член 392-б став 1 од Законот за трговските друштва како акционер во 

Современ дом АД Прилеп го известувам Друштвото дека за свој полномошник ја/го 

овластувам ______________________________ со ЕМБГ/ЕМБС 

________________________, со _____ акции издадени од Современ дом АД Прилеп 

кои што се во моја сопственост да гласа на седницата на свиканото Годишно 

собрание на акционери на Современ дом АД Прилеп, кое ќе се одржи на ден 

28.05.2021 година, во 09:00 часот, по пат на кореспонденција. 

  

  

  

  

Прилог : Полномошно  

               Фотокопија од док. за идентификација на акционерот 

      Фотокопија од док. за идентификација на полномошникот 

  

  

  

 

Датум             Акционер-давател на полномошното  

 

__.___ 2021 година      ___________________________________ 

 
                                 (своерачен потпис на физичкото лице/ 

своерачен потпис на законскиот застапник и печат на правното                  

лице) 

 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на члeновите 383, 384, 469, 476 и 477 од Законот за трговските друштва и членови 
24 и  26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја 
донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на годишната сметка 

 со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година 
 

 
Член 1 

 Се усвојува годишната сметка со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година 
со остварените резултати од работењето и тоа: 
 
 1. Резултати искажани во Билансот на состојба на 31.12.2020 година: 
 
     вкупна актива  1.788.046.647 денари 
     вкупна пасива  1.788.046.647 денари 
 
 2. Резултати искажани во Билансот на успех на 31.12.2020 година: 
 
    1.вкупен приход 130.987.027 денари 
    2.вкупен расход 107.006.481 денари 
    3.добивка пред оданочување 23.980.546 денари 
    4.данок од добивка 41.613 денари 
    5.нето добивка по оданочување 23.938.933 денари 
 
 

Член 2 
 Годишната сметка на друштвото за 2020 година е составен дел на оваа одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
         
         СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                     

                                                                                                                        ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од 
Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе 
следната: 
 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на ревидираните финансиски извештаи  

со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година 
 
 

Член 1 
 Се усвојуваат ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба и за годината 
што завршува на 31.12.2020 година со вклучени биланс на состојба и биланс на успех, извештај за 
промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и 
други објаснувачки белешки подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско 
известување. 
 

Член 2 
 Финансиските извештаи за 2020 година се составен дел на оваа одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
         
          
 

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                     

                                                                                                                   ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од 
Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе 
следната: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на годишниот извештај за работењето на 

Современ Дом АД Прилеп за 2020 година 
 
 

Член 1 
 Се усвојува годишниот извештај за работењето на Современ Дом АД Прилеп за 2020 година 
во целина. 
 

Член 2 
Годишниот извештај за работењето на Современ Дом АД Прилеп за 2020 година е составен 

дел на оваа одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
 
         
         СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                    

                                                                                                             ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 26 и 50 од Статутот на 
друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната: 
 
 

ОДЛУКА 
За распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2020 година 

 
 

Член 1 
 Добивката по оданочување, односно нето добивката по оданочување остварена во 2020 
година во износ од 23.938.933 денари се распределува на следниот начин: 
 

1. За задржана добивка за инвестициски вложувања  19.000.000 денари 
2. За акумулирана добивка       4.938.933 денари 

 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 

Образложение 
 
Добивката што се распоредува во задржана добивка за инвестициски вложувања служи за развојни 
цели, односно вложувања во материјални и нематеријални средства за проширување на дејноста и 
истата не е расположлива за исплата на дивиденда на акционерите во иднина (ограничена за 
распределба на акционерите)         
          
 

 
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 

                     
                                                                                                                ПРЕТСЕДАВАЧ, 
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Биланс на состојба

ЕМБС: 04117379      
Целосно име: Акционерско друштво за производство,трговија и услуги
СОВРЕМЕН ДОМ Прилеп 
Вид на работа: 450 
Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка 
Тип на документ: Консолидирана годишна сметка 
Година : 2020 
 

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки 
Финансиски извештаи

Ознака за
АОП Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

1 - - АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(002+009+020+021+031) 1.612.602.234,00   1.629.369.401,00

9 - - II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
(010+013+014+015+016+017+018+019) 1.465.039.658,00   1.235.564.415,00

10 - - Недвижности (011+012) 1.424.385.555,00   1.228.304.486,00

11 - - Земјиште 5.701.261,00   5.701.261,00

12 - - Градежни објекти 1.418.684.294,00   1.222.603.225,00

13 - - Постројки и опрема 35.358.969,00   6.142.737,00

15 - - Алат, погонски и канцелариски
инвентар и мебел 4.545.978,00   1.117.192,00

18 - - Материјални средства во подготовка 749.156,00   

21 - - IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030) 147.562.576,00   393.804.986,00

23 - - Вложувања во придружени друштва и
учества во заеднички вложувања 27.488,00   

26 - - Вложувања во долгорочни хартии од
вредност (027+028+029) 147.535.088,00   393.804.986,00

28 - - Вложувања во хартии од вредност
расположливи за продажба 147.535.088,00   393.804.986,00

36 - - Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
(037+045+052+059) 159.749.646,00   113.241.207,00

37 - - I. ЗАЛИХИ
(038+039+040+041+042+043) 1.812.694,00   1.139.296,00

38 - - Залихи на суровини и материјали 1.515.000,00   857.056,00

39 - - Залихи на резервни делови, ситен
инвентар, амбалажа и автогуми 297.694,00   282.240,00

45 - - III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА
(046+047+048+049+050+051) 23.031.759,00   20.639.341,00

47 - - Побарувања од купувачи 18.256.802,00   20.000.682,00

49 - - Побарувања од државата по основ на
даноци, придонеси, царина, акцизи и за

4.103.930,00   
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останати давачки кон државата
(претплати)

50 - - Побарувања од вработените   590.659,00

51 - - Останати краткорочни побарувања 671.027,00   48.000,00

52 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ
СРЕДСТВА (053+056+057+058) 57.444.421,00   89.914.102,00

57 - - Побарувања по дадени заеми 57.444.421,00   89.914.102,00

59 - - V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ
ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061) 77.460.772,00   1.548.468,00

60 - - Парични средства 77.460.772,00   1.548.468,00

62
- - VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ
(АВР)

7.398.305,00   6.105.284,00

63 - - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА
(001+035+036+044+062) 1.779.750.185,00   1.748.715.892,00

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

1.436.428.816,00   1.451.499.211,00

66 - - I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА 201.070.676,00   201.070.678,00

70
- - V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И
РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА
КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА
СЕОПФАТНА ДОБИВКА

1.066.723.959,00   1.114.445.304,00

71 - - VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074) 77.907.661,00   56.403.258,00

72 - - Законски резерви 13.461.064,00   13.461.064,00

74 - - Останати резерви 64.446.597,00   42.942.194,00

75 - - VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА 77.983.417,00   58.148.591,00

76 - - VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-) 9.164.833,00   

77 - - IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 21.597.936,00   21.431.380,00

80 - - XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО 310.000,00   

81 - - Б. ОБВРСКИ (082+085+095) 341.523.369,00   297.216.681,00

85 - - II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до
093) 180.562.235,00   199.354.765,00

90 - - Обврски по заеми и кредити 180.562.235,00   199.354.765,00

95 - - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096
до 108) 160.961.134,00   97.861.916,00

97 - - Обврски спрема добавувачи 12.311.184,00   20.335.736,00

98 - - Обврски за аванси, депозити и кауции 52.333.403,00   14.662.537,00

99 - - Обврски за даноци и придонеси на
плата и на надомести на плати 971.037,00   875.223,00

100 - - Обврски кон вработените 887.858,00   719.533,00

101 - - Тековни даночни обврски 8.783.756,00   252.914,00

104 - - Обврски по заеми и кредити 82.215.948,00   56.607.359,00

106 - - Обврски по основ на учество во
резултатот 1.223.990,00   1.223.990,00

108 - - Останати краткорочни обврски 2.233.958,00   3.184.624,00

109 - - V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА 1.798.000,00   
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Биланс на успех

ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ
ПЕРИОДИ (ПВР)

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

1.779.750.185,00   1.748.715.892,00

Ознака
за
АОП

Опис
Нето за
тековна
година

Бруто
за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

201 - - I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206) 129.731.973,00   177.503.571,00

202 - - Приходи од продажба 103.263.239,00   174.205.122,00

203 - - Останати приходи 26.468.734,00   3.298.449,00

207 - - II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) 101.860.185,00   147.540.017,00

208 - - Трошоци за суровини и други материјали 30.708.151,00   30.223.103,00

209 - - Набавна вредност на продадените стоки 2.709.957,00   1.036.663,00

211 - - Услуги со карактер на материјални трошоци 13.236.892,00   79.351.053,00

212 - - Останати трошоци од работењето 10.754.724,00   11.299.424,00

213 - - Трошоци за вработени (214+215+216+217) 14.176.609,00   9.830.364,00

214 - - Плати и надоместоци на плата (нето) 9.483.490,00   6.244.640,00

215 - - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на
плата 1.971.428,00   1.234.992,00

216 - - Придонеси од задолжително социјално
осигурување 2.069.664,00   1.666.724,00

217 - - Останати трошоци за вработените 652.027,00   684.008,00

218 - - Амортизација на материјалните и
нематеријалните средства 16.827.755,00   15.161.796,00

220 - - Вредносно усогласување (обезвреднување) на
тековните средства 857.056,00   

222 - - Останати расходи од работењето 12.589.041,00   637.614,00

223 - - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ
(224+229+230+231+232+233) 1.761.563,00   313.774,00

230 - - Приходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 1.761.563,00   313.774,00

234 - - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ
(235+239+240+241+242+243) 7.993.802,00   8.845.948,00

239 - - Расходи по основ на камати од работење со
неповрзани друштва 7.449.272,00   8.770.114,00

240 - - Расходи по основ на курсни разлики од работење
со неповрзани друштва 544.530,00   75.834,00

246 - - Добивка од редовното работење (201+223+244)-
(204-205+207+234+245) 21.639.549,00   21.431.380,00

250 - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-
249) 21.639.549,00   21.431.380,00

252 - - Данок на добивка 41.613,00   
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Државна евиденција

255 - - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-
252+253-254)

21.597.936,00   21.431.380,00

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

32,00   29,00

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

259 - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД 21.597.936,00   21.431.380,00

260 - - Добивка која им припаѓа на имателите на акции
на матичното друштво 21.597.936,00   21.431.380,00

269 - - Добивка за годината 21.597.936,00   21.431.380,00

271
- - Останата сеопфатна добивка
(273+275+277+279+281+283) -
(274+276+278+280+282+284)

  203.015.830,00

272
- - Останата сеопфатна загуба
(274+276+278+280+282+284) -
(273+275+277+279+281+283)

47.721.345,00   

279 - - Промени на ревалоризациските резерви за
нетековни средства   203.015.830,00

280 - - Промени на ревалоризациските резерви за
нетековни средства 47.721.345,00   

286 - - Нето останата сеопфатна добивка (271-285)   203.015.830,00

287 - - Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или
(272+285) 47.721.345,00   

288 - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)
или (286-270)   224.447.210,00

291 - - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287)
или (270-286) или (287-269) 26.123.409,00   

Ознака за
АОП Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

609 - - Земјишта 5.701.261,00   5.701.261,00

613 - - Сегашна вредност на објекти од
нискоградба (< или = АОП 012 од БС) 1.418.684.294,00   1.222.603.225,00

625

- - Заеми и кредити дадени на
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
препријатија во земјата(< или =АОП
024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП
034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП
057+АОП 058 ОД БС)

56.747.090,00   86.738.178,00

626

- - Побарувања по основ на продажба на
стоки и услуги и аванси дадени на
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
препријатија во земјата (< или=АОП
006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП
047+АОП 048 ОД БС)

17.705.366,00   14.586.679,00

628

- - Останати побарувања од
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
препријатија во земјата (< или=АОП 034+
АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062
ОД БС)

7.398.305,00   6.105.284,00
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629 - - Останати побарувања од органи на
законодавна, извршна и судска власт,
ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на
локална самоуправа и други правни лица
финансирани од буџет (< или= АОП
034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП
051+АОП 062 ОД БС)

4.103.930,00   

631

- - Основна главнина (сопственички
капитал) во удели поседувани од други
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни препријатија во
земјата (< или =АОП 065 од БС)

201.070.676,00   201.070.676,00

634

- - Обврски по заеми и кредити земени од
нефинансиски трговски друштва во
приватна и државна сопственост и јавни
препријатија во земјата(< или =АОП
086+АОП 087+АОП 088+АОП 089+АОП
090+АОП 096+АОП 104+АОП 107 ОД БС)

262.778.183,00   255.962.124,00

635

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

64.644.587,00   28.229.683,00

637

- - Останати обврски кон нефинансиски
трговски друштва во приватна и државна
сопственост и јавни препријатија во
земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП
096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП
109 ОД БС)

2.224.664,00   1.223.990,00

643
- - Приходи од продажба на производи,
стоки и услуги на домашен пазар (< или =
АОП 202 од БУ)

3.216.466,00   1.036.663,00

647 - - Приходи од наемнина (< или = АОП
202 од БУ) 94.172.961,00   97.955.467,00

650
- - Добивки од продажба на
нематеријални и материјални средства (<
или = АОП 203 од БУ)

24.624.292,00   

653 - - Добивки од продажба на материјали (<
или = АОП 203 од БУ) 194.645,00   847.317,00

655
- - Наплатени отпишани побарувања и
приходи од отпис на обврски (< или =
АОП 203 од БУ)

393.081,00   500.091,00

661 - - Останати приходи од работењето (<
или = АОП 203 од БУ) 1.256.716,00   1.951.041,00

675 - - Вода (< или = АОП 208 од БУ) 147.821,00   417.991,00

676 - - Потрошена електрична енергија (< или
= АОП 208 од БУ) 28.524.227,00   29.858.178,00

680 - - Транспортни услуги во земјата (< или =
АОП 211 од БУ) 21.014,00   104.256,00

682 - - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211
од БУ) 398.956,00   316.650,00

684
- - Надворешни услуги за изработка на
производи (вон производство) (< или =
АОП 211 од БУ)

4.164.910,00   70.911.922,00

686 - - Наемнини за деловни простории во
земјата (< или = АОП 211 од БУ) 3.078.062,00   3.199.296,00

692
- - Надоместоци за отпремнина при
заминување во пензија (< или = АОП 217
од БУ)

51.300,00   146.612,00

695 - - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 391.104,00   269.005,00
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Структура на приходи по дејности

217 од БУ)

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

209.623,00   268.391,00

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

5.600,00   

708 - - Трошоци за спонзорства (< или = АОП
212 од БУ) 281.584,00   310.000,00

709 - - Репрезентација (< или = АОП 212 од
БУ) 957.240,00   1.177.908,00

710 - - Премии за осигурување на имот (< или
= АОП 212 од БУ) 286.430,00   434.320,00

711 - - Надомест за банкарски услуги (< или =
АОП 212 од БУ) 212.476,00   564.597,00

712 - - Даноци кои не зависат од резултатот (<
или = АОП 212 од БУ) 3.646.941,00   712.191,00

713 - - Придонеси кои не зависат од
резултатот (< или = АОП 212 од БУ) 10.000,00   17.000,00

717 - - Останати трошоци на работењето (<
или = АОП 212 од БУ) 5.354.453,00   8.083.408,00

722 - - Просечен број на вработени врз основа
на состојбата на крајот на месецот 32,00   29,00

Ознака за
АОП Опис

Нето за
тековна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Претходна
година

2376 - 46.77 - Трговија на големо со отпадоци и
остатоци 194.645,00    

2377 - 46.90 - Неспецијализирана трговија на
големо 3.018.279,00    

2487 - 66.22 - Дејности на застапници во
осигурување и осигурителни посредници 506.509,00    

2491
- 68.20 - Издавање и управување со
сопствен недвижен имот или недвижен
имот земен под закуп (лизинг)

127.774.103,00    

Потпишано од:

Daniela Gaceva 
daniela.gaceva@skp.mk 

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD

Skopje, C=MK 
KibsTrust Qualified Certificate Services

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

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна
на Централниот Регистар.
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ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на члeновите 383, 384, 469, 476 и 477 од Законот за трговските друштва и членови 
24 и  26 од Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја 
донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на консолидираната годишна сметка 

 со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година 
 

 
Член 1 

 Се усвојува консолидираната годишна сметка со состојба и за годината што завршува на 
31.12.2020 година со остварените резултати од работењето и тоа: 
 
 1. Резултати искажани во Билансот на состојба на 31.12.2020 година: 
 
     вкупна актива  1.779.750.185 денари 
     вкупна пасива  1.779.750.185 денари 
 
 2. Резултати искажани во Билансот на успех на 31.12.2020 година: 
 
    1.вкупен приход 131.493.536 денари 
    2.вкупен расход 109.853.987 денари 
    3.добивка пред оданочување 21.639.549 денари 
    4.данок од добивка 41.613 денари 
    5.нето добивка по оданочување 21.597.936 денари 
 
 

Член 2 
 Консолидираната годишна сметка на друштвото за 2020 година е составен дел на оваа 
одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
         
         СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                     

                                                                                                                        ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од 
Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе 
следната: 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на консолидираниот годишен извештај за работењето на 

Современ Дом АД Прилеп за 2020 година 
 
 

Член 1 
Се усвојува консолидираниот годишнен извештај за работењето на Современ Дом АД 
Прилеп за 2020 година во целина. 

 
Член 2 

Консолидираниот годишен извештај за работењето на Современ Дом АД Прилеп за 2020 
година е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
 
 
         
         СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                    

                                                                                                             ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од 
Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе 
следната: 
 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на ревидираните консолидирани финансиски извештаи  

со состојба и за годината што завршува на 31.12.2020 година 
 
 

Член 1 
 Се усвојуваат ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Друштвото со состојба 
и за годината што завршува на 31.12.2020 година со вклучени биланс на состојба и биланс на успех, 
извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени 
политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за 
финансиско известување. 
 

Член 2 
 Консолидираните финансиски извештаи за 2020 година се составен дел на оваа одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
         
          
 

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                     

                                                                                                                   ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 24 и 26 од Статутот 
на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на работата и на водењето на работењето 

со друштвото на членовите на Одборот на директори 
 
 

Член 1 
 Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на oдборот на 
директори на Современ дом АД Прилеп за 2020 година во состав: Ацо Дудулоски – извршен член на 
одборот на директори, Жаклина Серафимова – неизвршен член и претседател на одборот на 
директори, Коце Јанески – независен член на одборот на директори. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
         
          
 

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                     

                                                                                                                 ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од 
Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе 
следната: 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на работата и на водењето на работењето 

со друштвото на членовите на Одборот на директори 
 
 

Член 1 
 Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото за 2020 година на 
неизвршниот член и претседател на одборот на директори, Жаклина Серафимова. 
 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
         
          
 

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                    

                                                                                                              ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 24 и 26 од Статутот 
на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната: 
 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на работата и на водењето на работењето 

со друштвото на членовите на Одборот на директори 
 
 

Член 1 
 Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото за 2020 година на 
извршниот член на одборот на директори, Ацо Дудулоски. 
 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
         
          
 

 
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 

                     
                                                                                                             ПРЕТСЕДАВАЧ, 

 
 
 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и членовите 24 и 26 од 
Статутот на друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе 
следната: 
 

ОДЛУКА 
За одобрување на работата и на водењето на работењето 

со друштвото на членовите на Одборот на директори 
 
 

Член 1 
 Се одобрува работата и водењето на работењето со друштвото за 2020 година на  
независниот член на одборот на директори, Коце Јанески. 
 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 

 
         
          
 

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                    

                                                                                                          ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 
 
 
 



ПРЕДЛОГ 
 
 
Современ дом АД Прилеп 
Бр.  
28.05.2021 година 
 
 
 

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 24 од Статутот на 
друштвото, Собранието на акционери одржано на ден 28.05.2021 година ја донесе следната: 
 
 

ОДЛУКА 
За назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на 

финансиските извештаи на Современ дом АД Прилеп за 2021 година 
 
 

Член 1 
Се назначува Расел Бедфорд Атанасовски ДОО за овластен ревизор на Годишната сметка и 
на финансиските извештаи (единечните и консолидираните) на Современ дом АД Прилеп за 
2021 година. 

 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
         
          
 

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 
                   

                                                                                                             ПРЕТСЕДАВАЧ, 
 
 
 
 



Образец за гласање преку коресподенција на акционер физичко лице  
за годишно собрание на акционери на Современ дом АД Прилеп закажано за 28.05.2021 година со 

почеток во 09:00 часот 
 

 
Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, јас, 
________________________________________________ (име и презиме) со живеалиште 
____________________________________________________________________________, со ЕМБГ 
_____________________, лична карта / патна исправа број _________________________ издадена од 
_____________________________________ со  _______ акции издадени од Современ дом АД Прилеп кои 
се во моја сопственост на денот на одржување на седницата на годишното собрание на акционери 
28.05.2021 година, по точките на дневен ред, одлуките и материјалите објавени заедно со јавниот повик 
за свикување на  седницата на годишното собрание на акционери непосредно или посредно преку 
полномошник 
(заокружи)________________________________________________________________________________
____________________________________________ (податоци за идентитетот на полномошникот) гласам 
на следниот начин: 

 
Гласањето се врши со пополнување на празните линии со зборовите „ЗА”, “ПРОТИВ”, „ВОЗДРЖАН”. 

 
ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 

1. Избор на претседавач на Собранието; 
- Предлог __________________________________ (име и презиме).  

Гласам ________________.  
 

2. Двајца бројачи на гласови : 
- Предлог ____________________________________ (име и презиме).  

Гласам ________________; 
- Предлог _________________________________ (име и презиме).  

Гласам ________________. 
 
РАБОТЕН ДЕЛ 
 

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2020 година, со предлог одлука. 

-  Предлог одлука за усвојување на годишната сметка за 2020 година.  

 Гласам ___________________. 

 

2. Разгледување и усвојување на финансиски извештаи за 2020 година, со предлог одлука. 

- Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2020 година. 

Гласам ___________________. 

 

3. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на Современ дом АД Прилеп 

за 2020 година, со предлог одлука. 

- Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Современ дом АД 

Прилеп за 2020 година.  

Гласам ___________________. 

 



4. Одлучување за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2020 година, со 

предлог одлука. 

- Предлог одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2020 година. 

Гласам ___________________. 

 

5. Разгледување на извештајот за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 

година. 

 

6. Разгледување на годишниот извештај за 2020 година на службата за внатрешна ревизија. 

 
7. Разгледување и усвојување на консолидираниот годишен извештај за работењето на групата 

Современ дом , консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 

2020 година, со предлог одлуки. 

 
- Предлог одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка за 2020 година.  

Гласам ___________________. 

- Предлог одлука за усвојување на консолидираниот годишен извештај за работењето на 

групата Современ дом за 2020 година.  

Гласам ___________________. 

- Предлог одлука за усвојување на консолидираните финансиски извештаи за 2020 година. 

Гласам ___________________. 

 

8. Oдобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2020 година, со предлог 

одлуки. 

-Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на 
членовите на Одборот на директори за 2020 година.  
Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на 
Жаклина Серафимова – неизвршен член и претседател на одборот на директори за 2020 
година. Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Ацо 
Дудулоски – извршен член на одборот на директори за 2020 година.  
Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Коце 
Јанески – независен член на одборот на директори за 2020 година.  
Гласам ___________________. 

 
9. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 

2021 година, со предлог одлука. 

- Предлог одлука за назначување на Расел Бедфорд Атанасовски ДОО за овластен ревизор за 

ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година.  

Гласам ___________________. 

 
Датум                                  Акционер / Полномошник  

 
__.___ 2021 година                                     ____________________________ 



Образец за гласање преку коресподенција на акционер правно лице  
за годишно собрание на акционери на Современ дом АД Прилеп закажано за 28.05.2021 година со 

почеток во 09:00 часот 
 

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва,  
______________________________________________________(назив на акционерот-правно лице) со седиште 
__________________________________________________,ЕМБС_____________________, 
ЕДБ______________________застапуван од _______________________________________________ (име и 
презиме) со _____________ акции издадени од Современ дом АД Прилеп кои се во сопственост на правното 
лице-акционер на денот на одржување на седницата на годишното собрание на акционери -  28.05.2021 година, 
по точките на дневен ред, одлуките и материјалите објавени заедно со јавниот повик за свикување на  седницата 
на годишното собрание на акционери правното лице-акционер непосредно или посредно преку полномошник 
(заокружи)_____________________________________________________________________________________
__________________________________ (податоци за идентитетот на полномошникот) гласа на следниот начин: 
 
Гласањето се врши со пополнување на празните линии со зборовите „ЗА”, “ПРОТИВ”, „ВОЗДРЖАН”. 

 
ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ 

1. Избор на претседавач на Собранието; 
- Предлог __________________________________ (име и презиме).  

Гласам ________________.  
 

2. Двајца бројачи на гласови : 
- Предлог ____________________________________ (име и презиме).  

Гласам ________________; 
- Предлог _________________________________ (име и презиме).  

Гласам ________________. 
 
РАБОТЕН ДЕЛ 
 

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка за 2020 година, со предлог одлука. 

-  Предлог одлука за усвојување на годишната сметка за 2020 година.  

 Гласам ___________________. 

 

2. Разгледување и усвојување на финансиски извештаи за 2020 година, со предлог одлука. 

- Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2020 година. 

Гласам ___________________. 

 

3. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работењето на Современ дом АД Прилеп 

за 2020 година, со предлог одлука. 

- Предлог одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Современ дом АД 

Прилеп за 2020 година.  

Гласам ___________________. 

 

4. Одлучување за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2020 година, со 

предлог одлука. 

- Предлог одлука за распределба на добивката остварена по годишната сметка за 2020 година. 

Гласам ___________________. 



 

5. Разгледување на извештајот за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 

година. 

 

6. Разгледување на годишниот извештај за 2020 година на службата за внатрешна ревизија. 

 
7. Разгледување и усвојување на консолидираниот годишен извештај за работењето на групата 

Современ дом , консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за 

2020 година, со предлог одлуки. 

 
- Предлог одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка за 2020 година.  

Гласам ___________________. 

- Предлог одлука за усвојување на консолидираниот годишен извештај за работењето на 

групата Современ дом за 2020 година.  

Гласам ___________________. 

- Предлог одлука за усвојување на консолидираните финансиски извештаи за 2020 година. 

Гласам ___________________. 

 

8. Oдобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2020 година, со предлог 

одлуки. 

-Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на 
членовите на Одборот на директори за 2020 година.  
Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на 
Жаклина Серафимова – неизвршен член и претседател на одборот на директори за 2020 
година. Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Ацо 
Дудулоски – извршен член на одборот на директори за 2020 година.  
Гласам ___________________. 
- Предлог одлука за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на Коце 
Јанески – независен член на одборот на директори за 2020 година.  
Гласам ___________________. 

 
9. Назначување на овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 

2021 година, со предлог одлука. 

- Предлог одлука за назначување на Расел Бедфорд Атанасовски ДОО за овластен ревизор за 

ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година.  

Гласам ___________________. 

 
 
 

Датум                           Акционер / Полномошник  
 

____._____2021 година                                  ____________________________ 
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