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

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КУМАНОВО ПЛАН“ КУМАНОВО
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019-31.03.2019 ГОДИНА
Предлагач : ВД Директор Горан Митевски

Куманово, Април 2019 година
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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 01.01.2019 до 31.03.2019 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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Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови
,,Куманово План’’-Куманово
ул.Гоце Делчев бр.34
1300 Куманово
Република Северна Македонија

Во период од 01.01-31.03.2019 година реализирани се следните резултати:
I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
Р.бр.

Конто

1

741-10

2

741-20

3

741-30

4

761-00

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

01.01-31.03.2019
0,00

Приходи од архитектонски дејности

0,00

Приходи од инженерство и со него
поврзано техничко советување

0,00

Приходи од камати

85,00

II.ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ
р.бр.
1
2

конто
400-10
400-11
41100

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

419-31
419-60
419-70
4210
42100
42110
42120
42130
42140
42150
42152
42153

Преглед на трошоци и расходи
Потрошен канцелариски материјал
Трошоци за копирање
Поштенски услуги, телефонски услуги и
интернет
Трошоци за претплата на правно лице
Патарина
Други патни трошоци
Плати за вработени преку агенција за
привремени вработувања
Вкалкулирани нето плати
Вкалкулирани трошоци за ПИО-плата
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
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01.01-31.03.2019
440,00
1.310,00
5.678,00
4.750,00
600,00
60,00
365.313,00
432.810,00
118.626,00
47.709,00
3.224,00
7.737,00
34.603,00
12.500,00
611,00

16
17
18

441-00
441-10
444-00
444-01

19
44600
20
21
22
23
24
25
26
27
28

44610
449-01
449-02
449-03
449-04
449-05
449-06
449-50

Надоместоци на членови на УО и НО
Надоместоци по договори за дело
Трошоци за репрезентација
Трошоци за Централен регистар и
административни такси
Банкарска провизија за домашен платен
промет
Банкарска провизија за Виза картичка
Провизија на агенција за ПВ
Трошоци за тендери
Трошоци за лиценци
Трошоци за токени
Трошоци за овласувања- ФЛ
Адвокатски и нотарски трошкови
Надомест за стр. образование
ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ

112.500,00
5.500,00
16.775,00
4.073,00
1.899,00
100,00
44,00
708,00
40.746,00
7.120,00
3.075,00
125,00
9.912,00

1.238.548,00

85,00

II. ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

1.238.548,00

III. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА/ЗАГУБА

-1.238.463,00

ЈП „Куманово план“ Куманово по прикажаните финансиски показатели за периодот од
01.01.2019- 31.03.2019 година ги има остварено следните финансиски резултати:
Вкупните приходи остварени во вториот квартал од годината изнесуваат 85,00 денари.
Приходот е реализиран како позитивна камата на парични средства кои се префрлени на јавното
претпријатие како основачки влог.
Вкупните расходи изнесуваат 1.238.548,00 денари. Првиот квартал од 2019 година е
почеток на функционирање на јавното претпријатие , периодот е посветен на организирање на
деловната активност и обезбедување на потребни лиценци и одобренија со цел да се овозможи
реализирање на предвидените приходи за деловна 2019 година.
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Во текот на првиот квартал од 2019 година реализиран и се следни приходи и расходи:
ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ
1. Приходи од камата

85,00

ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
Потрошен канцелариски материјал
Трошоци за копирање
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет
Трошоци за претплата на правно лице
( за хост на веб страна)
5. Трошоци за патарина и паркинг
6. Плати за вработени преку агенција за
привремени вработувања
7. Плати за вработени во ЈП
8. Надоместоци на членови на УО и НО
9. Надоместоци по договори за дело
10. Трошоци за репрезентација
11. Трошоци за Централен регистар и
административни такси
12. Банкарска провизија за домашен платен промет
13. Провизија на агенција за привремени
вработувања
14. Трошоци за тендери
( регистрација на Биро за бавни набавки)
15. Трошоци за лиценци ( Лиценца за урбанистичко
планирање и лиценца за проектирање)
16. Трошоци за токени ( КИБС сертификат и
токен во деловна банка )
17. Трошоци за овласувања- ФЛ
18. Нотарска заверка
19. Трошоци за обука на вработени
1.
2.
3.
4.

ВКУПНО

440,00
1.310,00
5.678,00
4.750,00
660,00
365.313,00
644.709,00
125.000,00
6.111,00
16.775,00
4.073,00
1.999,00
44,00
708,00
40.746,00
7.120,00
3,075,00
125,00
9.912,00

1.238.548,00

За период од 01.01.2019 - 31.03.2019 ЈП Куманово План, Куманово има релализирано приходи во
износ од 85,00 МКД , реализирани расходи 1.238.548,00 МКД и остварена загуба во износ од
1.238.463,00 МКД.
ЈП Куманово План не располага со основни средства. Простории во кои ја извршува својата
дејност се на Општина Куманово.
Во тромесечниот извештај не е прикажан споредбен приказ на податоци за претходни периоди
поради тоа што јавното претпријатие почнува со извршување на своите активности во првиот
квартал на 2019 година.
Изработил

Одобрил

Биљана Филиповиќ
Овластен сметководител

Горан Митевски
ВД Директор ЈП Куманово План
Куманово
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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 01.01.2019-31.03.2019 година

Член 1
Се усвојува Извештај за финансиско работење на ЈП „Куманово план “ Куманово за период
01.01.2019-31.03.2019 година.
Член 2
Одлуката стапува на сила со денот на давање на согласност од страна на Совет на
Општина Куманово.

ЈП „Куманово план “ Куманово
УПРАВЕН ОДБОР
Претседател,

Бр. _________________
--.--.2019 година

_____________________________
Александар Владевски
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