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1. Воведни напомени
Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала БОРИС
ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје е основано во Јули 2006 година од Владата на Република
Македонија со основна цел доизградба на комплексот на Спортскиот Центар (порано викан
повеќенаменска сала) во Скопје, која претходно беше започната да се гради од страна на Град
Скопје.
Основачкиот влог на Друштвото на 01.01.2016 изнесуваше 1.284.676.661,00 денари, кои
се состои од 1.349.340.000,00 денари паричен влог и 115.336.661,00 денари непаричен влог,
односно влог во основни средства. Во непаричниот влог е искажана и вредноста на
Пливачкиот базен кој се наоѓа во комплексот на Спортскиот Центар БОРИС ТРАЈКОВСКИ од
114.473.261,00 денари кој со одлука на Владата на Република Македонија од Февруари 2009
година беше доделен на Друштвото. Во текот на 2016 година е зголемен паричниот влог за
180.000.000,00 ден, така да состојбата на 31.12.2016 година изнесува 1.464.676.661,00 денари.
Во 2017 нема промени и основачкиот влог останува во износ од 1.464.676.661,00 денари.
Основна дејност на Друштвото е издавање и управување со сопствен недвижен имот,
класифицирано согласно НКД со шифра 68.20.
Бројот на вработени на крај на 2017 е вкупно 76, а на крај на 2016 беа 78.
Управител на Друштвото почнувајќи од 23.07.2014 година и цела 2016 година e
М-р Златко Перински, кој е управител заклучно 02.08.2017, додека од 03.08.2017
управител на друштвото е Александар Петровски.
Од страна на Влада на Република Македонија е именуван Надзорен одбор, кој се
состои од 5 члена и неговата работа е регулирана со одредбите на Законот за Трговски
Друштва.
Членовите на Надзорниот одбор примаат месечен надомест од 5.000,00 денари во
нето износ, а претседателот 7.000,00 денари во нето износ. Во текстот подоле е табелата со
годишните примања на членовите на Надзорниот одбор, согласно одредбите на член 384 став
2 точка 7 од ЗТД.
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Име и презиме
1 Милена Новеска

Неисплатен Пресметан
надомест
надомест
од 2016
2017
година
година
7,000
42,258

исплатени
надомести
2017
49,258

2 Јордан Наков

5,000

30,000

35,000

3 Димче Арсовски

5,000

31,613

36,613

4 Коче Гаврилов
Кланџевска –
5
Ѓурческа Софка
Ѓорги
6
Галетановски
7 Роберт Радески

5,000

31,613

36,613

5,000

31,613

36,613

-

24,677

19,677

-

24,677

19,677

-

34,548

27,548

-

24,677

19,677

-

24,677

19,677

27,000

300,353

300,353

8 Мишо Марковски
Арлиинда
9
Меметај
10 Стефан Трајковски
вкупно

Ѓорѓи Галетановски, Роберт Радески, Мишо Марковски, Арлиинда Меметај и Стефан
Трајковски се нови членови на Надзорен одбор.
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2. КЛУЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2017 година
Во табелата подоле се дадени клучните бројки од работењето во 2017 година
споредено со 2016 година.
red broj

iznos

pozicija

2017

2016

1

I. PRIHODI OD RABOTEWETO

88,575,222

172,366,877

2

II. RASHODI OD RABOTEWETO

104,911,408

128,078,531

3

III. FINANSISKI PRIHODI

334,953

388,788

4

IV. FINANSISKI RASHODI

185,079

152,439

5

Добивка од редовно работење

-

44,524,695

6

Zaguba od redovnoto rabotewe

(16,186,312)

-

7

Danok na dobivka

-

4,731,924

8

Нето добивка за деловната
година

-

39,792,771

7

NETO ZAGUBA ZA DELOVNATA
GODINA

(16,186,312)

-

Приходите од работењето на друштвото се намалени за 83.791.655,00 денари или
51,39% во однос со предходнатагодина, а расходите се намалени за 23.167.123,00 денари
или 81,91% од предходната година, што дава резултат од загуба за финансиската година во
износ од 16.186.312 денари, за разлика од 2016 година кога е остварена добвка од
44.524.695 денари.

red broj

pozicija

iznos
2017

2016

AKTIVA
1

A. NETEKOVNI SREDSTVA

2,830,752,038

2,870,346,384

34,784,052

77,992,626

32,495

106,295

(002+009+020+021+031)
2

B. TEKOVNI SREDSTVA

3

V. AVR

6

4
5

VKUPNA AKTIVA:
SREDSTVA

2,865,568,585

2,948,445,305

126,414

19,379,050

2,497,754,795

2,513,941,107

V. VONBILANSNA EVIDENCIJA - AKTIVA
PASIVA

6

A. GLAVNINA I REZERVI
(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)

7

OSNOVNA GLAVNINA

1,464,676,661

1,464,676,661

8

PRENESENA ZAGUBA (-)

(261,071,522)

(300,864,293)

РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ РЕЗЕРВИ

1,310,335,968

1,310,335,968

-

39,792,771
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ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

10

ZAGUBA ZA DELOVNATA GODINA

(16,186,312)

-

11

B. OBVRSKI

268,708,946

328,204,929

12

PRIHODI NA IDNITE PERIODI (PVR)

99,104,844

106,299,269

2,865,568,585

2,948,445,305

126,414

19,379,050

13
14

VKUPNA PASIVA:
GLAVNINA I REZERVI I OBVRSKI (065+081+094+109+110)
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА На 31 декември 2017 година (Во илјади Денари)
За годината што завршува на
31 декември
2017

2016

СРЕДСТВА
Нетековни средства
Нематеријални и материјални средства-нетo
Вложувања во недвижности
Долгорочен депозит
Тековни средства
Залихи
Побарувања од купувачи
Други побарувања
Пари и парични еквиваленти
АВР
ВКУПНО СРЕДСТВА

4

2,830,752
-

2,575,976
294,366

2,830,752

2,870,346

615
10,874
7,287
16,008

202
9,710
179
67,902

34,784
32
2,865,568

77,993
106
2,948,445
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СОПСТВЕНИЧКА ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ
Сопственичка главнина
Оснивачки капитал
Ревалоризациска резерва
Законска резерва
Акумулирана загуба
Добивка за деловна година
ОБВРСКИ
Долгорочни обврски
Обврскa за долгорочeн кредит
Долгорочна резервација за судски спорови
Долгорочна обврска за одложен приход од донирани средства
Тековни обврски
Обврски кон добавувачи
Останати тековни обврски
Краткорочен дел на долгорочни кредити

ВКУПНО СОПСТВЕНИЧКА
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ

1,464,677
1,310,336

1,464,677
1,310,336

(261,072)

(300,864)

(16,186)

39,793

2,497,755

2,513,942

195,368
98,157

195,368
161
106,299

293,525

301,828

68,823
5,465

132,675

74,288

132,675

2,865,568

2,948,445

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА За годината што завршува на 31 декември 2017 година
(Во илјади Денари)

Приходи
Приходи од продажба на услуги
Останати приходи

Трошоци
Набавна вредност на продадена трговска стока
Трошоци за вработените
Суровини, енергија и резервни делови
Амортизација и депрецијација
Транспортни и други услуги
Останати трошоци

За годината што завршува на
31 декември
2017

2016

83,024
5,552

81,405
90,962

88,576

172,367

(402)
(27,985)
(17,668)
(42,975)
(13,034)
(3,033)

(836)
(27,842)
(14,125)
(34,301)
(18,179)
(32,796)
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Финансиски приходи (трошоци)-нето
Добивка пред даночење

(105,097)

(128,079)

335

187

(16,186)

44,525

(Загуба) пред оданочување
Данок на добивка

(4,732)

(Загуба) за годината
Нето добивка за деловната година
Останата сеопфатна добивка

(16,186)

Вкупна сеопфатна добивка

39,793
663,712
646,624

Вкупна сеопфатна (загуба)

(16,186)

1,350,129

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА Година што завршува на 31 декември 2017 година
(Во илјади Денари)
Оснивачки
капитал

Законска/ревалоризациона Акумулирана
добивка/
резерва

ВКУПНО

(загуба)
На 1 јануари 2017
Ревалоризација на
средства
Нето(загуба) за 2017
година
Останата сеопфатна
добивка
Вкупна сеопфатна
(загуба) на 31 декември
2017

1,464,677

1,464,677

На 1 јануари 2016
Зголемување на
оснивачки влог и упис во
Централен Регистер на
РМ
Ревалоризација на
средства

1,284,677

1,310,335

(261,071)

2,513,941

(16,186)

(16,186)

1,310,335

(277,257)

2,497,755

-

(284,047)

1,000,630

(16,817)

163,183

180,000

1,310,335

1,310,335
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Нето(загуба) за 2016
година
Останата сеопфатна
добивка
Вкупна сеопфатна
(загуба) на 31 декември
2016

1,464,677

1,310,335

39,793

39,793

(261,071)

2,513,941

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
за годината завршена на 31 декември 2017 година

дек. 2017
000 МКД
I. Готовински тек од оперативни активности
Нето добивка/загуба по оданочување
Амортизација на основни средства
Зголемување/намалување на тековните средства
Залихи
Побарувања од поврзани друштва
Побарувања од купувачи
Побарувања за дадени аванси на добавувачи
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси,
царина, акцизи и за останати давачки кон државата
(претплати)
Побарувања од вработените
Останати краткорочни побарувања
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи
(АВР)
Зголемување/намалување на тековни обврски
Обврски спрема поврзани друштва
Обврски спрема добавувачи
Обврски за аванси, депозити и кауции
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на
плата
Обврски кон вработените
Тековни даночни обврски
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва

дек.
2016
000 МКД

(16,168)
42,975
(4,242)
(475)
(3,382)

39,793
34,301
(2,771)
117
(6,135)
39

(17)

3,475

(253)
(189)

(161)
-

74

(106)

(72,269)

(27,205)
(66,333)
(210)

(53,925)

(603)
(256)
(9,003)

(1,199)
383
-
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Обврски по заеми и кредити
Обврски по основ на учество во резултатот
Останати финансиски обврски
Останати краткорочни обврски
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните
периоди (ПВР)
Вкупно нето готовина од оперативни активности
II. Готовински тек од инвестициски активности
Нематеријални средства
Материјални средства
Вложувања во недвижности
Долгорочни финансиски средства
Краткорочни финансиски средства
Вкупно нето готовина од инвестициски активности

(20)

(34)

(9,065)

40,791

(49,704)

47,565

-

(2)
(1,250,31
8)
(14,127)
127
(1,391,46
3)

(2,976)
(1)
(2,977)

III. Готовински тек од финансиски активности
Главнина и резерви
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци
Долгорочни обврски
Одложени даночни обврски

(161)
65,123

Вкупно нето готовина од финансиски активности

64,962

Вкупно нето пораст/намалување на готовината
Готовина на почетокот од годината
Готовина на крајот од годината

(51,894)
67,902
16,008

1,473,51
8
(465)
(65,123)
1,407,93
0
64,032
3,870
67,902

БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
Управител
____________________
Александар Петровски
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Финансиски извештаи за 2017 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ
Друштвото за изградба, управување и изградба на повеќенаменска сала БОРИС
ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: “Друштвото”) е Друштво со
ограничена одговорност основано од едно правно лице на 4 јули 2006 година. Друштвото
е регистрирано во Централен Регистар на Република Македонија под ЕМБС бр.6125646.

Седиште
Ул. 8 –ми Септември бр.13 , Скопје-Карпош.
Основна дејност на Друштвото
68.20 – Издавање и управување со сопствен
недвижен имот или недвижен имот земен
Под закуп (лизинг).
Сопственичката структура
Единствен сопственик на Друштвото е Владата на
Република Македонија.

Надзорен одбор
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2016
Валентина Каралиоска,Претседател
Војче Пигуловиќ, член
Милена Новеска,член
Владо Србиновски,член
до 16 октомври 2015 година
Савка Кланџевска-Ѓурчевска,член

2017
Милена Јовеска до 25 јуни 2017
Јордан Наков до 25 јуни 2017
Димче Арсовски до 25 јуни 2017
Коче Гаврилов до 25 јуни 2017
Софка Каланџевска- Ѓурчевска
Ѓорѓи Галетановски од 17 октомври 2017
Роберт Радески од 17 октомври 2017
Мишо Марковски од 17 октомври 2017
Арлиинда Меметај од 17 октомври 2017
Стефан Трајковски од 17 октомври 2017

Управител
Александар Петровски, Управител со ограничени овластувања за склучување договори до
1/5 од вредноста на основната главнина, над кое е потребна согласност од Владата на
Република Македонија како единствен сопственик/содружник.
На 31 декември, 2017 година, Друштвото има 76 вработени (2016: 78 вработени.)

ОСНОВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски
извештаи во согласност со одредбите на членот 469, став 6 од Законот за трговски друштва
на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр.
28/2004,84/2005,25/2007,87/2008, 177/2008, 17/2009, 42/2010, 48/2010, 169/2010, 24/2011,
166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015,
192/2015), Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на Република
Македонија” бр.159/2009). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се
применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди
(MСС) и Mеѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) од 2009 година
утврдени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ИАСБ.).Во “Службен
весник на Република Македонија” бр 164 /2010 е извршено дополнување на Правилникот
со МСС 10.
Последното дополнување на Правилникот е објавено во “Службен весник на Република
Македонија” бр 107/2011 , кога се објавени сметководствени стандарди за мали и средни
ентитети, што не се апликативни за Друштвото.
Финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски Денари.
Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.
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ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
Признавање на приходите
Приходите се признаваат тогаш кога постои поголема сигурност дека идни економски користи ќе
се влеат во Друштвото и кога овие користи можат да бидат веродостојно измерени.
Приходите на Друштвото се состојат во најголем дел од продажба на услуги и мал дел од
продажба на стоки. Друштвото исто така остварува приходи од издавање на деловен простор, што
е посебно обелоденето согласно МСС 40-Вложување во недвижности.
Друштвото ги признава приходите за извршени услуги кога контролата е пренесена т.е. услугата е
испорачана на купувачите. Приходите се евидентираат на пресметковна основа. Во моментот кога
приходите се признаваат, настанува соодветно признавање и на трошоците (принцип на
усогласеност на приходите со трошоците).
Трансакции во странска валута
Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат по курс кој важи на денот на
трансакцијата.
Монетарните средства и обврски деноминирани во странски валути се усогласуваат со курсот за
соодветната валута кој важи на денот на Извештајот за финансиската состојба.
Сите разлики се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка.
Материјални средства
Иницијално, книговодствената вредност на материјалните средства на Друштвото е евидентирана
по набавна вредност намалена за износот на акумулираната депрецијација и загуби од
евентуални обезвреднувања.Друштвото користи трошковен метод за утврдување на набавната
вредност.
Книговодствената вредност на средствата се контролира за случаи на оштетувања,кога одредени
настани или промени на околностите индицираат дека истата не може да биде надокнадена.
Доколку постојат индикациии дека сегашната вредност го надминува надоместувачкиот износ,
средството се намалува до вредноста на нивниот надоместувачки износ.
Депрецијацијата се признава со примена на праволиниска стапка на депрецијација за време на
корисниот век на употреба на средството.
Во продолжение се дадени годишни стапки за депрецијација, применети на некои позначајни
ставки од средствата во 2017 / 2016 година:

Градежни средства
Компјутерска опрема
Опрема
Алат и канц.инвентар
Транспортни средства

2017
1-2,5 %
25 %
2,5-25%
10-25%
25%

2016
1-2,5 %
25 %
2,5-25%
10-25%
25%
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Вложувања во недвижности
Според МСС 40- Вложувања во недвижности, претставуваат вложувања во земјиште или зградаили дел од зграда или двете заедно, што се чуваат од страна на сопственикот или наемателот во
финансиски наем, за да се заработуваат наемнини или за зголемување (на вредноста) на
капиталот или за двата заедно наместо да бидат употребени за административни цели или
продажба во редовен тек на работење.
Признавање
Вложувањето во недвижности се признава како средство доколку:
-Веројатно е дека ентитетот ќе има прилив на идни економски користи кои се поврзани со
вложувањето во недвижности и
-Набавната вредност на вложувањето во недвижности може веродостојно да се измери.
Модел на објективна вредност
Во Друштвото се применува моделот на објективна вредност на вложувањата во недвижности.По
првичното признавање, сите вложувања во недвижности се мерат според објективната вредност.
Добивката или загубата која произлегува од промената на објективната вредност, треба да се
признае во добивката или загубата за периодот за кој настанала.
Залихи
Залихите на Друштвото се состојат од материјали, резервни делови и ситен инвентар, амбалажа и
автогуми што веднаш се отпишуваат кога истите се ставаат во употреба. Залихите се водат
според пониската од цената на чинење или нето реализационата вредност. Цената на чинење се
одредува врз основа на набавната вредност на суровините и потрошните материјали зголемени за
царините и транспортните трошоци. Друштвото применува просечни цени како метод на
вреднување на залихите.
Побарувања од купувачи
Побарувањата од купувачи се водат според нивната номинална вредност намалена за вредноста
на спорни и застарени побарувања.
Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и депозити во банка/банки во
Денари или странска валута. Паричните еквиваленти се високо ликвидни средства кои се спремни
за конвертирање во готовина и имаат мал ризик од промена на вредноста.
Испратнини за пензионирање, пензиски планови и технолошки вишок
Друштвото учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со
домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат
дополнителни обврски во однос на пензиските планови.
Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република
Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија. Друштвото нема
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резервирано средства за ваквите отпремнини бидејќи, смета дека истите нема да имаат значаен
ефект врз финансиските извештаи, како што се предвидува со МСС 19 “Користи за вработените.”

Данок на добивка
Тековен данок на добивка
Во согласност со измените во Законот за данок на добивка (“Службен весник на Република
Македонија” бр.112/2014) и Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот
на добивка и начинот на одбегнување на двојно оданочување, што ќе се применува на годишната
сметка за 2017 година, данокот се плаќа на вкупната добивка остварена во Извештајот за
сеопфатна добивка, како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи, зголемени за
непризнаени расходи и даночни ослободувања утврдени со Законот.
Одложен данок на добивка
Одложен данок на добивка се утврдува со примена на методот на обврски во билансот на состојба
за сите времени разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и
нивната сметководствена вредност во финансиските извештаи. Стапката на данок на добивка на
денот на билансот на состојба се употребува за утврдување на одложените даночни средства и
обврски. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви времени разлики.
Одложени даночни средства се признаваат за одбитните времени разлики и ефектите од
даночните загуби се пренесуваат во обем во којшто постои веројатност дека ќе се оствари
оданочива добивка со цел да се овозможи одбитните времени разлики и пренесените даночни
загуби да бидат искористени.
Односи со поврзани субјекти
Поврзани субјекти се сметаат дека се оние кои имаат значајна улога во донесување на
финансиските и оперативните одлуки на Друштвото.
Трансакциите со поврзани субјекти претставуваат трансфер на средства или обврски помеѓу
поврзаните страни,без оглед на нивната цена.
Поврзан субјект на Друштвото е единствениот содружник - Владата на Република Македонија.
Трансакциите со сопствениците на Друштвото се наведени во Односи со поврзани субјекти
(Белешка 25.)
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ПРЕГЛЕД НА НАСТАНИ ВО ПЕРИОД ОД 01.01.2017 ДО 31.12.2017
1. На ден 14.01.2017 година Карпош Соколи уште еднаш потврдија дека на домашен терен се
непобедливи.. За „соколите“ шестата победа во низа пред својата публика значеше голем чекор
во борбата за опстанок во АБА-лигата. Кошаркарите на Карпош Соколи ја совладаа Цибона со
76:70 во натпревар од 18-то коло од АБА лига.

2. На ден 20.01.2017 година во натпревар од македонското дерби на регионалната кошаркарска
АБА лига екипата на КК Карпош Соколи го победи МЗТ Скопје Аеродром. На средбата тимот на
Соколи му се реваншира на МЗТ Скопје за поразот во првиот меч. „Соколите“ славеа победа
против шампионот со резултат од 77-74.

3. На ден 25.01.2017 година во македонското дерби во БИБЛ Балканската кошаркарска лига,
екипата на КК Карпош Соколи го совлада Фени Индустри со резултат 79:63.

4. На ден 01.02.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на КК СОКОЛИ и КК КУМАНОВО.
Кошаркарите на Куманово на гостински терен ја впишаа првата победа во вториот дел од БИБЛ
лигата, откако со резултат 106:101 го совладаа составот на Карпош Соколи.

5. На ден 04.02.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на КК СОКОЛИ и ФМП. На
натпреварот одигран во рамките од 21-то коло, екипата на Карпош Соколи го победи ФМП со 8881 дури по продолжението откако регуларниот дел заврши нерешено 75-75.

6. На ден 08.02.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на РК МЕТАЛУРГ и ППД ЗАГРЕБ.
Металург го одигра првиот натпревар на домашен терен во рамките од СЕХА лигата против
фаворитот ППД Загреб, кој со совладаа со резултат 25:22.
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7. На ден 11.02.2017 во организација на SUN Production се одржа вечерна журка со специјален
настан, промо журка за “Tree Of Life Festival” и гостување на еден од најплодните артисти во
моментов “U-Recken – Dacru Records” од Израел.

8. На ден 12.02.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на РК МЕТАЛУРГ и РК ЧЕХОВСКИ
МЕДВЕДИ. Металург во одличен стил ја заврши сезоната од Лигата на шампионите и го победи
Чеховски Медведи со резултат 31:24. Со оваа победа го освои третото место на табелата во
групата Ц.

9. На ден 14.02.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на KK СОКОЛИ и КК ЗВЕЗДА.
Серијата од осум победи по ред на домашен терен во АБА-лигата на Карпош Соколи беше
прекината, откако македонскиот прволигаш капитулираше пред налетот на Црвена звезда,
губејќи со убедливи 61-98.
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10. На ден 18.02.2017 година во организација на Прагма продукција се одржа заеднички концерт на
изведувачите Тони Цетински и Владо Георгиев.

11. На ден 21.02.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на РК МЕТАЛУРГ и РК ГОРЕЊЕ.
Металург го победи Горење во последниот натпревар пред својата публика во СЕХА-лигата со
28:25 (14:15), што е трет негов успех едноподруго, по тие против Загреб и во Лигата на
шампионите против Чеховски Медведи.

12. На ден 22.02.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на КК СОКОЛИ и КК ТЕОДО. Екипата на
Карпош Соколи предвреме го заврши дуелот од БИБЛ-лигата против Теодо, затоа што стратегот
Драган Николиќ револтиран од судиски одлуки при резултат 60-61 за гостинот и на 2.45 минути
пред крајот реши да ја повлече екипата од теренот. Делегатот на официалната интернетстраница на натпреварувањето потоа го регистрира мечот со службени 0-20.
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13. На ден 24-25.02.2017 година на Vip Лизгалиштето во организација на Федерација за лизгачки
спортови на Македонија се одржа Првиот Национален и Меѓународен натпревар во уметничко
лизгање во Македонија “Skopje on ICE 2017”. Натпреварот имаше национален, но и меѓународен
карактер и на него учествуваа спортисти во повеќе категории, односно во меѓународно признати
категории:

14. На ден 25.02.2017, СЦ Борис Трајковски по втор пат на едно место ги собра познатите спортисти,
културни умeтници и граѓани со една и единствена цел да го промовира спортот преку семејните
вредности. Проектот “Спортот и семејните вредности” на Агенцијата за млади и спорт и Сојузот
на спортски федерации на Македонија, им овозможи на дечињата одблизу да почуствуваат
атмосферата со низа рекреативни и друштвени игри во која сите беа “победници”.

15. На ден 25.02.2017 година во Vip МАЛА САЛА во организација на SUN Production се одржа вечерна
журка на која што гостуваше еден од најреспектираните ДЈ-и во моментов, шпанскиот супер стар
Диџеј и продуцент PACO OSUNA.
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16. На ден 04.03.2017 година во организација на ТА “Гуливер Милс” се одржа заеднички концерт на
Оливер Драгојевиќ и Златан Стипишиќ – Џибони. Концертот на Оливер Драгојевиќ и Џибони во
Скопје беше едно романтично далматинско патување и претставување на нивниот нов албум
„Фамилија“.

17. Во деновите 04-05.03.2017 година втора година по ред Пливачкиот клуб Бета го организираше
интернационалниот пливачки натпревар “Бета спринт ”. Пливачите на ПК Бета собраа вкупно 151
медал, од кои 57 златни, 53 сребрени и 41 бронзени.

18. На ден 06.03.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на КК Соколи и КК Задар. Карпош
Соколи триумфираше против Задар со резултат 85-79 и ја оствари десетата победа сезонава во
АБА лигата.
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19. На ден 10.03.2017 година во организација на Урбан денс продукција во Vip МАЛА САЛА се одржа
18-тото издание на Грејтест Хитс забава. Настапуваа диџеите MATS, MARGA SOL, BABURA JUNIOR,
DELA, BOBI, BRANCHEZ и други.

20. На ден 15.03.2017 година се одигра натпревар од Првата лига на КФМ помеѓу екипите на КК
Соколи и КК Работнички. Карпош Соколи тргнаа триумфално во Супер-лигата откако освојувачот
на Купот на Македонија славеше во првото коло против Работнички со резултат 94-90

21. На ден 18.03.2017 во организација на МС Сонце Продукција во Vip МАЛА САЛА се одржа вечерна
забава на која што настапуваше Елементал.
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22. На ден 25.03.2017 во организација на Прагма продукција се одржа концерт на најпознатата
балканска дива Светлана Ражњатовиќ – Цеца.

23. На ден 28.03.2017 година во Vip БАЗЕНОТ се одржа Зимското државно првенство во пливање.
Пливачкиот клуб Бета собра вкупно 261 медали од кои 86 златни, 80 сребрени и 95 бронзени на
викендот во Скопје со што четврта година по ред е екипно најдобар клуб во Македонија. Воедно
пливачка на Бета, Ана Јаневска постави нов национален младински рекорд во дисциплината 50
метри делфин со време 29,64 секунди.

24. На ден 05.04.2017 година во организација на Авалон продукцијаконцерт одржа интензивниот и
експлозивен бенд “Apocalyptica”во склоп на нивната турнеја со наслов „20 years of Plays Metallica
by four cellos“.
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25. На ден 07.04.2017 во организација на “SUN Production” целовечерна забава во Vip Малата сала
одржа италинската дива DEBORAH DE LUCA со најдоброто светло големо ЛАСЕР шоу, лед
скринови и специјален денс перформанс.

26. На ден 08.04.2017 година во организација на Авалон продукција концерт одржа најголемиот
музички бренд и бенд на Балканот на сите времиња “Бијело Дугме“.

27. На ден 14.04.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на КК Соколи и КК Фени.
Кошаркарите на Фени Индустри убедливо загубија со 83-61 на гостувањето против Карпош
Соколи во 7-то коло од плеј-оф Суперлигата на Македонија.
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28. На ден 22.04.2017 во Организација на Уурбан денс вечерна забава во Vip Малата сала одржа
најголемата светска атракција во моментов, луѓето кои заедно со Armin Van Buuren се автори на
најголемиот светски хит за 2016 и без конкуренција најбараните артисти на сите светски
подиуми, доминаторите на светската електронска сцена - Vini Vici.

29. На ден 22.04.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на КК Соколи и КК Куманово.
Вицешампионот на БИБЛ лигата, Куманово немаше енергија ниту да му парира на
фаворизираниот победник на Купот на Македонија, Карпош Соколи и убедливо загуби во
рамките од 7-то коло на Суперлигата со 100-75.

30. На ден 29.04.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на КК Соколи и КК Кожув. Екипата на
Карпош Соколи со победа ги заврши настапите во регуларниот дел од Суперлигата. Во рамки на
10-то коло во СЦ „Борис Трајковски“ падна Кожув (85-77), кој беше надигран и цело време
бркаше негатива.
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31. На ден 04.05.2017 година се одигра натпревар помеѓу ракометните репрезентации на
Македонија и Исланд. Ракометната репрезентација на Исланд се најде во мошне непријатна
ситуација откако загуби на гостувањето во Скопје со 25-30 во рамките на квалификациите за
Европското првенство во Хрватска.

32. На ден 07.05.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на КК Соколи и КК Работнички.
Карпош Соколи поведоа со 2-0 во полуфиналната серија од плејофот против Работнички.
Соколите по вторпат за два дена го надиграа најтрофејниот кошаркарски колектив од градски
парк, овој пат пред домашната публика со 90-79.

33. На ден 13.05.2017 година во Vip Малата сала се одржа Петтиот Меѓународен Ветерански ПИНГ
ПОНГ Турнир „Скопје 2017“ во организација на Пинг-понг федерацијата на Македонија.
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34. На ден 15.05.2017 година во организација на Прагма продукција за прв пат во Македонија одржа
концерт најпознатата виолинистка на сите времиња - Ванеса Меј.

35. На ден 16.05.2017 се одигра натпревар од финалната серија во рамки на плејофот од тековната
натпреврувачка сезона во Прва лига (мажи) во кој кошаркарите на Карпош Соколи го совлада
актуелниот шампион во домашното првенство, МЗТ Скопје Аеродром со резултат 104-93.

36. На ден 20.05.2017 година концерт одржа Балканската мега ѕвезда Аца Лукас. Концертот беше е
дел од неговата балканска турнеја и слободно може да се каже дека е во категоријата најлуди
журки на Балканот. Нешто повеќе од два часа журка со Аца Лукас, време и хитови сосема
доволни Vip Арената да биде пополна од кога и да било до сега.
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37. На ден 21.05.2017 кошаркарите од Карпош Соколи се изборија за петти натпревар во кој ќе се
борат за прва шампионска титула. Клубот од Карпош го совлада актуелниот шампион МЗТ Скопје
Аеродром на свој терен и славеше со конечни 86-78.

38. Во период од 25.05. до 31.05.2017 година по прв пат се одржа училишна лига во ракомет на
основните училишта во Општина Карпош. ОУ „Димо Хаџи Димов“ ја понесе шампионската
титула во овој турнир.

39. На ден 18.06.2017 година се одигра натпревар помеѓу ракометните репрезентации на
Македонија и Чешка. Македонската ракометна репрезентација на последниот квалификациски
натпревар за Европското првенство во Хрватска 2018 со високи 33:20 ја победи Чешка со што
како првопласирана екипа во четвртата група обезбеди пласман на првенството.
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24. На ден 15.07.2017 година кошаркарската репрезентација на Македонија го доби првиот
подготвителен натпревар на домашен терен. Нашите кошаркари ја совладаа екипата на Бугарија
е совладана со резултат 80:70

25. Во периодот од 20-22.10.2017 година се одржа турнирот „Трофеј Македонија“ седмо издание во
историјата на одржување досега. Гости на нашата селекција беа репрезентациите на Босна и
Херцеговина, Холандија и на Португалија.

26. На ден 05.08.2017 година се одигра натпревар од претквалификациите за Светското првенство
во кошарка во 2019 година. Кошаркарската репрезентација на Македонија во првата меѓусебна
средба претрпе пораз од Естонија со 76-80.
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27. На ден 12.08.2017 година кошаркарската репрезентација на Македонија ја забележа првата
победа во претквалификациите за СП 2019 откако нашите кошаркари славеа над Косово со
резултат од 87:74. Македонија успеа да се реваншира за поразот во Приштина и покажа дека е
поквалитетен противник од Косово

28. Во периодот од 17-26.08.2017 година Скопје беше домаќин на Европското првенство Дивизија Б
за кошаркарки до 16 години. Вкупно 22 национални селекции од Европа меѓу кои и Македонија
се бореа за првите три места кои водат во дивизија А. Македонија играше во групата Б заедно
со Белгија, Словенија, Ирска, Украина и со Молдавија.

29. На ден 02.09.2017 година новата сезона во СЕХА лигата Вардар ја почна со победа во градското
дерби со Металург, 32-23 (16-11) продолжувајќи ја традицијата на победи во воведните
натпревари од сезоната во регионалната лига против Металург. Ова е осми триумф на Вардар во
меѓусебните дуели во СЕХА лигата против Металург, а петти по ред.
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30. Во периодот од 05-09.09.2017 годинав спортскиот центар „Борис Трајковски“ во Скопје, свечено
се отвори Европското првенство за кадети и јуниори во кикбокс на ВАКО, На прврнството
учествуваа 1.563 натпреварувачи од 37 земји. Македонија настапи со 37 репрезентативци.

31. На ден 10.09.2017 се одигра натпревар од СЕХА лигата помеѓу екипите на Металург и Нексе во
кој што убедлива победа имаше екипата на Металург со резултат 29-22.

32. На ден 12.09.2017 година екипите на Карпош Соколи и Гостивар одиграа контролен натпревар
пред почетокот на шампионатот, а победа извојува екипата на Карпош Соколи со резултат 9378.
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33. На ден 19.09.2017 година се одигра натпревар помеѓу екипите на КК Соколи и КК Калев Крамо.
Македонскиот кошаркарски претставник тимот на Карпош Соколи загуби во првиот натпревар
од Лигата на шампионите на ФИБА од естонскиот првак Калев Крамо со 87:79 (25:18; 17:21; 16:23
и 29:17).

34. На ден 20.09.2017 во Vip Малата сала се одржа осмиот традиционален меморијален турнир во
мал фудбал кој се организира во чест на загинатите бранители на Македонија. Меморијалниот
турнир е организиран од министерствата за одбрана и за внатрешни работи, како и од
Здружението на фамилиите на загинатите припадници на вооружените сили на Република
Македонија, „Херои на Македонија – 2001“. Турнирот оваа година е под покровителство на
Министерството за одбрана.

35. На ден 22.09.2017 политичката партија ВМРО-ДПМНЕ одржа конвенција на која ги претстави
кандидатите за градоначалници за претстојните локални избори 2017 година.
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36. На ден 24.09.2017 се одигра натпревар од 2-то коло на Лигата на шампионите на кој екипата на
РК Металург ја загуби средбата против екипата на Бешикташ со резултат 27-31.

37. На ден 27.09.2017 се одигра натпревар во кој КК Работнички уште во првото коло е елиминиран
од ФИБА Европа Купот, откако по втор пат загуби убедливо од рускиот претставник Парма со
резултат 95-73.

38. На ден 30.09.2017 година се одигра натпревар од СЕХА лигата во кој по три порази во низа (два
во Лигата на шампионите и еден во СЕХА) конечно, Металург и стави крај на негативната серија
со победа 28:27 (17:13) против Спортинг во вториот меч од елитата на домашен терен.
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39. На ден 03.10.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на РК Металург и РК ППД Загреб.
Македонскиот ракометен вицепрвак Металург доживеа нов пораз во СЕХА-лигата. Тимот од
Автокоманда во дербито загуби од ППД Загреб, со 26-32 (12-13).

40. На ден 07.10.2017 во Vip Мала Сала се одржа вечерна забава на која што настапија ДЈ Антрикс и
Спирит.

41. На ден 15.10.2017 во организација на “Авалон продукција” концерт одржа едно од најголемите
светски музички имиња на сите времиња STING. Концертот беше во рамките на големата светска
турнеја „57th & 9th“ по повод истоимениот албум.
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42. На ден 18.10.2017 се одигра натпревар од 6-то коло од СЕХА лигата помеѓу екипите на РК
Металург и РК Горење. Ракометарите на Металург на домашен терен претрпеа пораз од
Горење со резултат 24:29.

43. Во деновите 21-22.10.2017 ПК „Бета“ го организираше 5-от меѓународен пливачки натпревар
„13-ти ноември“, на кој настапија преку 300 пливачи од вкупно 12 земји и тоа. За најуспешен
клуб на овој натпревар беше прогласен домаќинот ПК „Бета“, додека најдобри пливачи беа
Србинот Иван Ленѓер и Словенката Тјаша Возел.

44. На ден 28.10.2017 во Vip Мала Сала се одржа Меѓународен Танцов Натпревар “СКОПЈЕ ОПЕН
2017“.
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45. Во период од 25-29.10.2017 се одржа “Технома”, меѓународен саем на металургија,
електроника, енергетика, неметали, градежништво, обезбедување и заштита,саем за
занаетчиство и мало стопанство и меѓународна изложба на иновации.

46. На ден 05.11.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на РК Металург и РК Чеховски Медведи.
Ракометарите на Металург немаа сили по втор пат да го совладаат Чеховски Медведи. По
триумфот во Русија минатото коло, овој пат на домашен терен потфрлија дозволувајќи
противникот да им врати мило за драго во шестото коло со (29-26).

47. На ден 08.11.2017 се одигра натпревар помеѓу екипите на КК Карпош Соколи и КК Солнок.
Македонскиот претставник во Европа Купот, екипата на Карпош Соколи го доживеа четвртиот
неуспех во натпреварувањето, откако со 73-91 (34-45) загуби од унгарскиот претставник Солнок.
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48. Во период од 09-11.11.2017 се одржа традиционалниот боксерски турнир “Златен гонг”. Над 30
боксери од шест држави Хрватска, Бугарија, Косово, Босна и Херцеговина, Романија и Албанија
настапија на 47-то издание на меѓународниот боксерски турнир.

49. На ден 11.11.2017 во организација на “Прагма продукција” се одржа концерт на српскиот пејач
и композитор Жељко Јоксимовиќ.

50. На ден 12.11.2017 се одригра натпревар од 7-то коло во групата Д помеѓу екипите на РК
Металург и РК Монпелје. Металург го запиша четвртиот пораз во групната фаза од Лигата на
шампионите по поразот од Монпелје со резултат 21-27.
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51. Во период од 16-18.11.2017 се одржа 47-то издание на најочекуваниот детски фестивал во
Македонија "Златно Славејче".

52. На ден 25.11.2017 се одригра натпревар помеѓу екипите на РК Металург и РК Мотор Запорожје.
Ракометарите на Металург забележаа нов пораз во Лигата на шампионите, Мотор го совлада
Металург со 22:30 (16:11) и ја обезбеди втората позиција на табелата и пласман во осминафиналето.

53. На ден 25.11.2017 во организација на “Сонце продукција” во Vip МАЛАТА САЛА настапи ДЈ
Тристан, еден од топ 3 артисти од светската транс сцена.
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54. На ден 28.11.2017 се одигра натпревар од СЕХА лигата помеѓу екипите на РК Металург и РК
Татран Прешов. Македонскиот вицешампион Металург ја прекина црната серија од шест порази
во низа и славеше над тимот на Татран Прешов со 31-30.

55. о период од 08-10.12.2017 се одржа уште едно издание на турнирот во хокеј “Скопје Ајс
Фестивал”. Учество на турнирот годинава земаа екипи од Германија, Унгарија и Македонија.
Хокеарскиот клуб Рајман од Германија е освојувач на 6-от традиционален „Скопје ајс фестивал“.
Тие во финалниот меч го совладаа домашниот тим Металург со 7:2. Третото место на турнирот
го освои екипата Торпедо од Букурешт.

56. На ден 09.12.2017 во Vip Малата сала се одигра натпревар од 8-то коло од Сениорската државна
лига помеѓу екипите на ЖОК Планет и ЖОК Бами Кор од Тетово. Екипата на ЖОК Планет ја однесе
победата со резултат 3:1.
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57. На ден 12.12.2017 се одигра натпревар од СЕХА лигата помеѓу екипите на РК Металург и РК
Динамо Панчево. Металург стигна до убедлива победа од 33:25 во дуелот со српскиот тим
Динамо Панчево.

58. На ден 13.12.2017 се одржа голем состанок на стручните здруженија на здравствени работници
во Република Македонија на тема “Видиците на нашата професија преточени во закон и
комора”. Состанокот го организираа здруженијата на медицински сестри, техничари,
стоматолошки сестри и акушерки „За нас“, „Флоренс Најтингејл“, „Славјанка Влахчева“, ЗМСТАЛ
– Албанци (Гостивар); ЗМСТАЛ – Гостивар и Сојузот на здруженија на медицински лаборанти и
санитарни техничари на Македонија.

59. На ден 15.12.2017 во Vip Малата сала, концерт одржа групата „Суперхикс“ насловен како
„Изрампарарамизирај се“. Ова беше концертна промоција на нивниот последен студиски албум
Underground evergreens.
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60. На ден 16.12.2017 се одржа турнир во карате по повод големиот јубилеј, 50 години од
постоење на македонското карате. По тој повод на овој турнир продефилираа најдобрите
македонски каратисти.

61. На ден 16.12.2017 во организација на Прагма Продукција публиката имаше можност да ја види
спектакуларната детска претстава, направена по истоимениот цртан филм „Маша и Медо“, но
овој пат на поголема и поспектакуларна сцена. Претставата беше синхронизирана на
македонски јазик.

62. На ден 21.12.2017 се одржа јубилејното празнување на Денот на наставата на турски јазик во
Република Македонија. Свое обраќање имаше Претседателот на Владата на Република
Македонија Зоран Заев и министерот без ресор задолжен за странски инвестиции Аднан Ќахил.
На настанот гостин беше вицепремиерот на Република Турција Хакан Чавушоглу. Централната
прослава заврши со концертот на една од најпознатите пејачки од Република Турција, Ханде
Јенер.
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63. На ден 22.12.2017 во организација на Авалон Продукција во рамки на второто издание на
настанот ALL YOU NEED IS LOVE, предновогодишен концерт одржа една од најуспешните светски
атракции групата Џипси Кингс. Како прегрупи на концертот настапија македонските групи
Баклава и Чалгија Саунд Систем.

64. На ден 23.12.2017 во организија на “Балкан медиа” предновогодишен концерт одржа српската
музичка ѕвезда Аца Лукас.

65. На ден 24.12.2017 во Vip БАЗЕНОТ се одржа новогодишен пливачки митинг во организација на
Специјална Олимпијада Македонија на кој настапија најдобрите пливачи од Македонија (со и
без попреченост).
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