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ИЗВЕШТАЈЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВО ПЛАН“ КУМАНОВО
ЗА ПЕРИОД ОД 01.04.2019-30.06.2019 ГОДИНА
Предлагач : ВД Директор Горан Митевски

Куманово, Јули 2019 година

Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови
,,Куманово План’’-Куманово
ул.Гоце Делчев бр.34
1300 Куманово
Република Северна Македонија

Почитувани,
Јавното претпријатие „КУМАНОВО-ПЛАН“ Куманово е основано за вршење
на дејности од јавен интерес за потребите на Општина Куманово, (локалната
самоуправа, јавните општински претпријатија и јавните општински установи),
поточно, согласно националната класификација на дејностите:
71.1.Архитектонски дејности и инженерство и со нив поврзано техничко
советување
71.11.Архитектонски дејности
71.12.Инженерство и со него поврзано техничко советување.
ЈП „Куманово План“ Куманово со својата дејност ќе се занимава со
урбанистичко планирање и уредување на градежното земјиште во Општина
Куманово. Претпријатието се формира и се организира, така што дејноста која
што ќе ја врши ќе обезбедува рамномерен просторен развој на Оштината,
рационално уредување и користење на просторот, услови за хумано живеење и
работа на граѓаните, одржлив развој, заштита и унапредување на животната
средина и природата и заштита на културно – историски вредности во Општината
и поширокиот регион.
Согласно одредбите на постојните законски и подзаконски акти,
Меѓународните стандарди за финансиско известување, Меѓународните стандарди
за сметководство и добрата пракса за одговорно и транспарентно работење, во
продолжение на овој документ е презентиран Тримесечен извештај за финансиско
работење на Јавното претпријатие „Куманово план“ Куманово за период од
01.04.2019 до 30.06.2019 година. Информациите кои се прикажани во овој
извештај имаат висок квалитет и преставуваат основа за донесување на
соодветна одлука од Советот на општината.
Со почит,
Горан Митевски
ВД Директор на ЈП Куманово План Куманово
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,,Куманово План’’-Куманово
ул.Гоце Делчев бр.34
1300 Куманово
Република Северна Македонија

Во период од 01.04-30.06.2019 година реализирани се следните резултати:
I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
Р.бр. Конто

1. 741-00
2. 741-10
3. 741-20
4. 761-00

Преглед на приходи
Приходи од архитектонски дејности
и инженерство и со нив поврзано
техничко советување

01.04-30.06.2019
0,00

Приходи од архитектонски дејности
Приходи од инженерство и со него
поврзано техничко советување
Приходи од камати

726.000,00
0,00

ВКУПНО ПРИХОДИ

0,00

726.000,00

II.ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

Конто
400-00
400-10
400-11
401-30

5.

41100

6.
7.
8.
9.

419-60
419-70
419-90
4210

Преглед на приходи
Потрошен помошен материјал
Потрошен канцелариски материјал
Трошоци за копирање
Потрошен моторен бензин и дизел
гориво
Поштенски услуги, телефонски
услуги и интернет
Патарина
Други патни трошоци
Останати услуги
Плати за вработени преку агенција
за привремени вработувања

01.04-30.06.2019
20441
26545
11538
5001
10829
2200
415
2000
584560

10.
11.

42100
42110

12.

42120

13.

42130

14.

42140

15.

42150

16.
17.
18.

42152
42153
441-00

19.

444-01

20.

44600

21.

44610

22.

449-01

Вкалкулирани нето плати
Вкалкулирани трошоци за ПИОплата
Вкалкулирани трошоци за
здравство - плата
Вкалкулирани придонеси од бруто
плата
Вкалкулирани трошоци
вработување плата
Вкалкулирани трошоци за ПДД плата
ПДД-ЗА УО и НО
ПДД- договори за услуги
Надоместоци на членови на УО и
НО
Трошоци за Централен регистар и
административни такси
Банкарска провизија за домашен
платен промет
Банкарска провизија за Виза
картичка
Провизија на агенција за ПВ

23.
449-02 Трошоци за тендери
ВКУПНО ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

502753
137712
55387
3740
8983
39860
12495
556
112500
252
4541
200
70
1416
1.543.994,00

I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

726.000,00

II. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

1.543.994,00
-817.994,00

III. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА/ЗАГУБА

ЈП „Куманово план“ Куманово
по прикажаните финансиски показатели за
периодот од 01.04.2019- 30.06.2019 година ги има остварено следните финансиски
резултати:
Вкупните приходи остварени во вториот
квартал од годината изнесуваат
726.000,00 денари. Приходот е реализиран од архитектонски дејности согласно измената
на Програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно
земјиште , изградба и одржување на комунална инфраструктура на Куманово за 2019
година .
Вкупните расходи и трошоци од работењето изнесуваат 1.543.994,00 денари.
Периодот од 01.04-30.06.2019 година е втор квартал од почетокот на функционирањето на
јавното претпријатие и во него се реализирани активности предвидени во измената на
Програмата за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно
земјиште , изградба и одржување на комунална инфраструктура на Куманово за 2019 година.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ВО ПЕРИОД 01.04-30.06.2019 ГОДИНА
Во текот на вториот квартал од 2019 година реализирани се приходи во износ од
726.000,00 МКД
ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
1.Потрошен помошен и канцелариски материјал
2.Трошоци за копирање
3.Патни трошоци
4.Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет
5.Останати услуги
6.Плати за вработени преку АПВ
7.Вкалкулирани бруто плати
8.ПДД- договори за услуги
9.Надоместоци на членови на УО и НО
10.Трошоци за ЦР и административни такси
11.Банкарска провизија за домашен платен промет
12.Банкарска провизија за Виза картичка
13.Провизија на агенција за ПВ
14.Трошоци за тендери
ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

46.986
11.538
7.616
10.829
2.000
584.560
748.435
556
124.995
252
4.541
200
70
1.416
1.543.994

За период од 01.04-30.06.2019 ЈП Куманово План Куманово има реализирано
приходи во износ од 726.000,00 МКД и реализирани расходи 1.543.994,00 МКД и
остварена загуба во износ од 817.994,00 МКД.
Во период од 01.04-30.06.2019 година реализирани се две јавни набавки за
обезбедување на потребна опрема за работа на ЈП КУМАНОВО ПЛАН Куманово.
Реализирана е набавка на компјутери и принтери во вкупна вредност од 584.955 МКД,
вкупен износ на набавка за компјутери и монитори во износ од 458.430,00 МКД и за
принтери во износ од 126.525,00 МКД.
Во тримесечниот извештај не е прикажан споредбен приказ на податоци за
претходни периоди поради тоа што јавното претпријатие почнува со извршување на
своите активности од 01.01.2019 година.
Изработил
Биљана Филиповиќ
Овластен сметководител

Одобрил
Горан Митевски
ВД Директор ЈП Куманово План
Куманово

Врз основа на член 30 од Статутот на Јавното претпријатие „Куманово план“ Куманово,
Управниот одбор на седница одржана на __________ година ја донесе следнава:

ОДЛУКА
за усвојување на Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово план“ Куманово
за период 01.04.2019-30.06.2019 година

Член 1
Се усвојува Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово план “ Куманово
за период 01.04.2019-30.06.2019 година.
Член 2
Одлуката стапува на сила со денот на давање на согласност од страна на Совет
на Општина Куманово.

Бр. _________________
--.--.2019 година

ЈП „Куманово план “ Куманово
УПРАВЕН ОДБОР
Претседател,
_____________________________
Александар Владевски

