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I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 
  

Р.бр. Конто Преглед на приходи 
01.10.-

31.12.2020 
01.10.-

31.12.2021 

1.  741-10 Приходи од архитектонски 
дејности 1.260.316,00 2.525.030,00  

  2. 741-30 Приходи од изработка на 
Детален урбанистички план 104.920,00 0,00 

3. 741-40 
Приходи од изработка на 
Генерален урбанистички 

план  
0 505.584,00 

4. 7670 
Приходи од 

премии,субвенции , дотации 
и донации  

0 170.537,00 

ВКУПНО ПРИХОДИ 1.365.236,00 3.201.151,00 

 

 
Приходи од архитектонски дејности во износ од 2.525.030,00 МКД  се реализирани со  
изработка на следните проекти во период 01.10.-31.12.2021: 
 

1. Проект со ревизија за реконструција на ул."Боро Соколов", со површинско  
одводнување, со должина 195,00 метри, Општина Куманово. 
 

2. Основен проект за промена на трасите на линиски инфраструктурни објекти со  
решение на крстосница на ул.3-МУБ, ул. Гоце Делчев и ул. Бајрам Шабани,  
Општина Куманово, со ревизија. 
 

3. Основен проект за изградба на кружен тек на крстосница помеѓу бул. Октомвриска  
Револуција, Б.Б.Гуцман и бул. 3-та МУБ, со ревизија,  Општина Куманово (втора фаза) 
 

4. Проект за гасификација на ул. В.С.Бато , Општина Куманово, Општина Куманово. 
             

5. Основен проект за реконструкција на кров на ПОOУ "Кочо Рацин" с.Биљановце,  
Куманово со ревизија ,Општина Куманово. 
 

Приходи од изработка на Генерален урбанистички план во износ од  505.584,00 МКД  се 
 реализирани со изработка на планска програма за ГУП на Град Куманово  во период  
01.10.-31.12.2021 ( трета фаза) . 
 
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации се реализирани во износ од  170.537,00  
денари кои се должат на препорака од Државен Завод за ревизија на Република Северна  
Македонија и се прикажани во последниот квартал на 2021 година како приход согласно Оддел 
24 од МСФИ за МСЕ.  
Овој износ од 170.537,00 денари  е прикажан како амортизација на добиената опрема за период  
2019-2021 година, но согласно препораките на ДЗР на РСМ применет е приходен пристап за  
Државна подршка и истиот ќе се применува до конечно амортизирање на добиената опрема и 
 тоа за следните две каленарски години, односно 2022 и 2023 година.   
 

 

 

 
 



ЈП „Куманово план“ Куманово по прикажаните финансиски показатели за периодот од  
01.10.2021- 31.12.2021 година ги има остварено следните финансиски резултати: 

 
Вкупните приходи остварени во четвртиот квартал од 2021 година изнесуваат 3.201.151,00. 
 
 
 

 
II.ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО     

 
Вкупните трошоци  остварени во четвртиот квартал од 2021 година изнесуваат 
2.705.901,00 МКД . 

Конто Опис 
01.10-

31.12-2020 
година  

01.10-
31.12.2021 

година  

400-00 Потрошен помошен материјал 15.380 51.565 
400-10 Потрошен канцелариски материјал 10.256 13.705 
401-30 Потрошен моторен бензин и дизел гориво 13.292 13.450 
410-30 ПТТ услуги 0 300 
41100 Поштенски услуги, телефонски услуги и 

интернет 9.839 
 

10.127 
41200 Услуги за тековно одржување 0 4.530 
41210 Услуги за одржување на возило 0 0 
419-10 Регистрација на коли 15.217 19.225 
419-60 Патарина 2.200 1.720 
419-70 Други патни трошоци 3.556 50 
419-90 Останати услуги 700 2.100 
42100 Вкалкулирани нето плати 949.240 981.921 
42110 Вкалкулирани трошоци за ПИО-плата 267.995 276.744 
42120 Вкалкулирани трошоци за здравство - плата 106.912 110.404 
42130 Вкалкулирани придонеси од бруто плата 7.121 7.360 
42140 Вкалкулирани трошоци вработување  плата 17.107 17.664 
42150 Вкалкулирани трошоци за ПДД - плата 77.127 77.943 
42152 ПДД-ЗА УО и НО и за договори за дело 

 
12.345 31.075 

43000 Амортизација според пропишани стапки 201.210 72.378 
441-00 Надоместоци на членови на УО и НО 111.150 108.450 
441-10 Надоместоци по договори за дело 61.111 173.334 
441-20 Надоместоци на вработени за смрт на член 

на заедница 
27.588 28.642 

441-30 Регрес за год.одмор 0 171.240 
443-00 Премии за осигурување 0 5.337 
444-00 Трошоци за репрезентација 0 14.050 
444-01 Трошоци за Централен регистар и 0  



административни такси 1.890 
444-04 Трошоци за НОВОГОДИШНИ ПАКЕТЧИЊА 2.300 4.145 
44600 Банкарска провизија за домашен платен 

промет 
 

3.309 
 

10.884 
44610 Банкарска провизија за Виза картичка 200 300 
447-10 Банкарска провизија 0 2.200 
447-20 Банкарска провизија електронска 190 1.200 
449-00 Трошоци за огласи во весници 0 22.606 
449-02 Трошоци за тендери 600 0 
449-05 Трошоци за  овласувања- ФЛ 3.075 0 
449-07 Трошоци за изработка на геодетски 

елаборати 248.409 
 

104.460 
449-08 Трошоци за изработка на проектна 

документација со лиценца А 30.750 
 

0  
449-09 Трошоци за ревизија на планска 

документација 0 
 

337.475 
4791 Казнени камати заради неисполнување на 

договори 5.179 
 

27.427 

   
ВКУПНО 2.203.358 2.705.901 

 
Во четвртиот квартал на 2021 година, зголемена е потрошувачката на помошен материјал 
што се должи на поголем обем на потрошувачка на бои за принтери, плотер ( најголемо 
учество) , хартија , папки и друг помошен материјал неопходен за достава на уредна 
проектна документација.   
 
Услуги за тековно одржување и одржување на возило се резултат на поправки и 
одржување на возило, замена на пневматици и замена на масло за возило. 
 
Трошоци за регистрација на коли е повисока поради поголемата премија за осигурување 
на возило. Возилото на ЈП Куманово План Куманово е добиено од Општина Куманово и 
првата регистрација е направена од страна на Општина Куманово, поради групна полиса 
за осигурување на возила осигурителните компании прават пакет на полиси и од сите 
возила на еден правен субјект формираат флота, доколку некое од возилата има штета 
тогаш тоа се одразува на сите возило од флотата. За 2021 година  е платена повисока 
премија за осигурување поради настаната штета на одредено возило кое не е во 
сопственост на ЈП Куманово План Куманово, но поради третманот при прва регистрација, 
изгубен е попустот и зголемена е премијата за осигурување.  
 
Амортизација во 2020 година е пресметана на годишно ниво, а во 2021 година се 
искажува квартално во секој извештај, затоа е разликата во износите. 
 
Во однос на склучени договори за дело во 2021 година поради зголемен број на 
изработени проекти и потреба за анганжирање на кадар за реализација на проекти кои се 
од А категорија склучени се повеќе договори за 2021 година. Анганжирани се: 
конзерватор за објекти од А категорија, електро и машински инженер со А овластување за 



работа.  
 
Во 2021 година исплатен е регрес за годишен одмор за вработени во ЈП Куманово План 
Куманово кои ги исполнуваат законските услови за овој надомест. 
Премии за осигурување се однесуваат на Лиценца за проектирање, во 2021 година. 
Трошоци за репрезентација се однесуваат на трошоци наменети за новогодишна 
прослава за вработени во ЈП Куманово План Куманово. 
 
Зголемени трошоци за банкарска провизија се должат на три блокади во текот на 
четвртиот квартал на 2021 година, две блокади се поради задоцнета исплата на плати и 
една блокада е поради задоцнето плаќање на ДДВ. Во однос на споменатите блокади 
казнени камати се настанати поради платни налози од Управа за Јавни приходи на РСМ. 
 
Зголемени трошоци за ревизија на планска докуметација е поради зголемениот број на 
изработени и предадени проекти. 
На крај на 2021 година ЈП Куманово План Куманово на жиро сметка има 390.136,00 
денари, нема побарувања од купувачи односно од Општина Куманово ( единствен 
купувач) , има уплатено аванс за набавка на канцелариски столови во износ од 15.637,00 
денари.  
Обврски спрема добавувачи има 703.003,00 денари, обврска за плаќање на ДДВ до 
25.01.2022 година 455.205,00 денари, обврски за исплата на плата за Декември 2021 
година во износ од 11.812,00 денари , обврски спрема членови на одбори на по договори 
за дело и помош за смрт на член на семејство во износ од 308.809,00 денари.  
 
Во периодот 01.10-31.12.2021 година остварен е следниот резултат: 
           ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД АРХ. И ДР. ДЕЈНОСТИ                         3.201.151,00 

 
ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ                                              2.705.901,00 

 
ОСТВАРЕНА ДОБИВКА/ЗАГУБА                                                              495.250,00                       

 
ЈП „Куманово план“ Куманово по прикажаните финансиски показатели за периодот 

од 01.10.2021- 31.12.2021 година ги има остварено следните финансиски резултати: 
  
За период од 01.10.2021- 31.12.2021 ЈП Куманово План, Куманово има реализирано 
приходи во износ од 3.201.151,00 МКД реализирани трошоци и  расходи 2.705.901,00 МКД 
и остварена добивка  во износ од 495.250,00  МКД. 
 
 
     Изработил,                Одобрил, 
 
М-р Биљана Филиповиќ             Бобан Николовски   
Советник за финансии        ВД Директор на ЈП Куманово План  

 


