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  ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈП „КУМАНОВО-ПЛАН“ 

  

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ  

ЗА 2021 ГОДИНА НА 

Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови 

,,Куманово План’’-Куманово 

 

ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  ОД 01.01-31.12.2021 

ГОДИНА ГО ИМА ОСТВАРЕНО СЛЕДНИОТ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ: 

 

1. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ  

 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2021 

ОПИС  износ во ден.  износ во ден.  

Приходи од основна 
дејност  5.594.070 8.616.904 

Приходи од субвенции и 
држава пордшка  10.215 170.537 

ВКУПНО ПРИХОДИ  5.604.285 8.787.441 

Од табеларниот приказ се гледа дека ЈП Куманово План Куманово во текот на 
2021 година има реализирано приходи од основна дејност на работењето во 
износ од 8.616.904,00 ден. и приходи од државна подрдшка 170.537,00 ден , 
вкупни приходи за 2021 година во износ од 8.787.441,00 ден.  

2.ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 

 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2021 

ОПИС  Износ во ДЕН.  Износ во ДЕН. 

Вкупни расходи  7.639.403 8.607.648 
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Подетално остварените трошоци се прикажани во долната табела : 

ОПИС 
01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2021 

Потрошен канцелариски и помошен 
материјал, други трошоци за 
канцелариско работење  

130.198 207.661 

Патни трошоци   53.730 70.649 

Поштенски услуги, телефонски услуги 
и интернет 50.765 50.086 

'Вкалкулирани бруто плати за 
вработени  5.975.464 5.944.313 

Надоместоци по договори за дело  61.111 328.890 

Одржување на возило  67.478 62.460 

Тековно одржување  67.434 1.130 

Регистрација на коли 15.217 19.225 

Останати услуги  3.000 0 

Надоместоци на членови на УО и НО  498.480 489.483 

Амортизација според пропишани 
стапки 201.210 271.494 
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Трошоци за репрезентација 0 14.050 

Трошоци за вработени 27.588 28.642 

Трошоци поврзани  со изработка на 
проекти     ( геодетски елаборати и 
ревизија на планска докуметација) 

408.390 759.852 

Банкарска провизија  18.356 34.566 

Трошоци за административни услуги, 
овластувања за физички лица, 
семинари и обуки и лиценци  

41.069 26.073 

Регрес за годишен одмор  0 190.267 

Трошоци за огласи во весници  0 67.988 

Останати трошоци 19.913 9.582 

Казнени камати заради неисполнување 
на обврски  0 31.237 

 
 

 ВКУПНО 
7.639.427 8.607.648 

Во текот на 2021 година вкупно остварени и пресметани трошоци се 
8.607.648,00 ден.  

Од погоре наведеното ЈП Куманово План Куманово за деловна 2021 година 
има реализирано позитивен финансиски резултат-добивка во износ од 
179.793,00 ден. 
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Во однос на реализација на приходи за 2021 година, остварените приходи се 
делат на следни групи: 

I. Приходи од архитектонска дејност во износ од 5.913.088,00 денари  

Изработени и наплатени  проекти од оваа група се : 

1. Проект за гасификација на ул.Миле Кипра ,Општина Куманово.; 
 

2. Изработка на основен сообраќаен проект за измена на еднонасочен 
режим на сообраќај во двонасочно движење на крак од ул.Иво Лола Рибар  

           (еднонасочен дел лоциран зад малиот зелен пазар)  Општина Куманово; 
 

3. Основен проект со ревизија за изградба на дел од ул."715" во м.в. "Гладно  
Поле " Општина Куманово.; 
 

4. Изработка на основен сообраќаен проект за воведување на  режим на  
сообраќај со ревизија на ул.300  Општина Куманово 
 

5. Изработка на основен сообраќаен проект со ревизија за воведување на 
режим  
на сообраќај при реконструкција на ул Братство Единство, Општина 
Куманово; 

 
6. Урбанистички проект за инфраструктура за промена на траса на линиски  

инфраструктурни објекти на дел од ул. Окт.Револуција , ул.III МУБ , 
ул.Б.Б.Гуцман со решенија на крстосница со ревизија, Општина Куманово 
-прва фаза; 
 

7. Изработка на Елаборат за поставување на урбана опрема и уредување на 
 "Паметен Парк " со сообраќајно решение,  Општина Куманово; 

             
8. Основен проект за реконструкција на кров на СОУ Гоце Делчев со 

ревизија,  
Општина Куманово; 
 

9. Основен проект за реконструкција ООУ Карпош во с. Умин Дол со ревизија,  
Општина Куманово; 

 
10. Основен проект за реконструкција ООУ Карпош во с.Љубодраг со 

ревизија,  
Општина Куманово; 

 
11. Основен проект за реконструкција на кров  ООУ Браќа Миладиновци со  

ревизија, Општина Куманово; 
 

12. Урбанистички проект за инфраструктура за промена на траса на линиски  
инфраструктурни објекти на дел од ул. Окт.Револуција , ул.III МУБ , 
ул.Б.Б.Гуцман со решенија на крстосница со ревизија, Општина Куманово. 
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  втора фаза од вредноста на проектот 
 

13. Идејно решение за ирежим на сообраќај на ул.Илинденска ,  
Општина Куманово; 

 
14. Основен сообраќаен проект со ревизија за изведба на столбчиња за 

разделување на пешачкиот од моторниот  сообраќај на дел од  
ул."11 Ноември  ", Општина Куманово; 

 
15. Достава на геодетски елаборат за посебни намени ( нумерички податоци 

) за изградба на ул во м.в. Карпош Куманово; 
             

16. Проект за реконструкција на столарија на ООУ Кочо Рацин  со ревизија,  
Општина Куманово; 
 

17. Изработка на план и проект за реконструкција на ООУ Вера Которка  со 
ревизија,Општина Куманово 
 

18. Основен проект за градби за кои не е потребно одобрение за 
градење - градби со кои се овозможува и олеснува движење на лица со 
инвалидност до и во градба на училишна зграда на ООУ Вук КАраџиќ, 
Општина 
 

19. Проект за санација на кров - замена на кровен покривач, со ревизија  на 
ООУ Х.Т.Карпош Општина Куманово 
 

20. Проект за реконструкција на  подови ООУ Кочо Рацин Општина Куманово 
 

21. Основен сообраќаен проект со ревизија за изведба на столбчиња за 
разделување на пешачкиот од моторниот сообраќај на дел од улица "Перо 
Чичо" Општина Куманово 
 

22. Основен  проект, со ревизија,  за изведба на систем за парно греење  ООУ 
Карпош с.Умин Дол  Општина Куманово 

 
23. Основен  проект, со ревизија,  за изведба на систем за парно греење  ООУ 

Карпош с.Љубодраг  Општина Куманово 
 

24. Основен сообраќаен проект со ревизија за воведување на режим на 
сообраќај при реконструкција на улици  "4,5 и 6" во село Умин Дол 
Општина Куманово 
 

25. Основен  проект, со ревизија,  за Реконструкција на зграда на Железничка 
станица и помошни објекти на КП 24144/5 во  Општина Куманово 
 

26. Проект за реконструкција на  внатрешна столарија и санитарии на ООУ 
Кочо Рацин Општина Куманово 
 



 

С т р а н а  | 6 
 

  ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ  ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈП „КУМАНОВО-ПЛАН“ 

27. Проект за реконструкција на  дел од фасада , партер и лифтовски 
платформи за лица со инвалидност на ООУ Кочо Рацин Општина 
Куманово 
 

28. Основен сообраќаен проект за измена на режим на сообраќај, од 
еднонасочен во двонасочен, на дел од  ул.  "Ленинова" и ул.Димитар 
Влахов  Општина Куманово 
 

29. Основен сообраќаен проект за измена на режим на сообраќај, од 
еднонасочен во двонасочен, на крак од  ул.  "Октомвриска Револуција"   
Општина Куманово 

 
30. Основен сообраќаен проект со ревизија за изведба на столбчиња       за 

разделување на пешачкиот од моторниот сообраќај , на крак од  ул.  "11-
ти Ноември"   Општина Куманово 
 

31. Основен проект за реконструкција на фасада на СОУ Гоце Делчев , 
Општина Куманово 
 

32. Изработка на техничка документација-Проект за гасификација на 
ул.Миле Кипра   Општина Куманово (втора фаза) 

 
33. Изработка на техничка документација за поставување на урбана опрема 

во двор на школо ООУ Браќа Миладиновсци и ООУ Крсте Мисирков  , 
Општина Куманово. 

             
34. Елаборат за поставување на урбана опрема, подземни садови за 

комунален отпад  , Општина Куманово. 
 

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

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

37. 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. 
 

38. 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) 

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

  
40. Основен проект за реконструкција на кров на ПОOУ "Кочо Рацин" с.Биљановце,  

Куманово со ревизија ,Општина Куманово. 
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II. Приходи од изработка на Детални урбанистички планови во износ од 

633.384,00 денари  
Изработени проекти во оваа група се следните: 
 

1. Изработка на ДУП за дел од УЕ "11 Октомври",  дел од УБ 37 плански 
опфат помеѓу ул.Доне Божинов, ул.Никола Тесла, ул.2008 -Општина 
Куманово  (прва фаза)  
 

2. Изработка на измена и дополна на  ДУП за дел од УЕ "Перо Чичо",  
дел од УБ 17 плански опфат помеѓу граница на наменска зона 
ул.Милентие Поповиќ , ул.Михајло Пупин, ул. Веселин Маслеша и 
ул.Руѓер Бошковиќ -Општина Куманово ( прва фаза) 
 

3.  Изработка на ДУП за дел од УЕ "1",  дел од УБ 24 плански опфат 
помеѓу ул.2015, регулација на река Кумановка , граница на наменска 
зона по ГУП, граница на УЕ, граница на УБ  -Општина Куманово ( прва 
фаза). 

 
4. Изработка на зработка на измена и дополна на ДУП за дел од УЕ 

"Тоде Мендол",  дел од УБ 62 плански опфат помеѓу ул.Тоде Мендол, 
ул.Вук Караџиќ, ул.Страшко Симонов и ул.Браќа Филиповиќ ,Општина 
Куманово  (прва фаза). 

 

III. Приходи од изработка на Генерален урбанистички план во износ од 
2.070.432,00 денари. 

Реализација е врз основа на  Договор број 03-344/1 од 26.12.2019 ( 
ваш број 03-9438/1 од 27.12.2019 година), Анекс на Договор број 03-
214/1 од 29.06.2020 година ( ваш број 03-4180/2/2 од 29.06.2020 
година за изработка на планска програма за ГУП на Град Куманово и 
Анекс на Договор 03-214/2 од 06.10.2020 година (ваш број 03-4180/3 
од 09.10.2020 година) и Анекс на договор  број 3 од 25.12.2020 
година 03-214/3 од 25.12.2020 година ( ваш број 03-8307/1 од 
25.12.2020) и Анекс на договор број 4 03-273/1 од 20.10.2021 година 

IV. Приходи од корекција на државна подршка за период 2019,2020 и 
2021 година во износ од 170.537,00 денари . 

Приходи од државна подршка 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 Оддел24 од МСФИ за МСЕ.  
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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.   

Согласно овој стандард добиените средства се амортизираат по 
пропишана стапка на амортизација, а износот кој е прикажан како трошок 
од амортизирање на добиената опрема се сведува на приход, со што 
ефектот од користење на овие средства се сведува на нула. 

Според препораката на Државен Завод за ревизија, направена е корекција 
во 2021 година на искажаната амортизација за период 2019-2021 година и 
овој приход се должи на минати искажани расходи по основ на 
амортизирање на добиена опрема, односно држанжвна подршка.  

Остварените расходи и трошоци за 2021 година се прикажани во табела со 
спореден приказ на истите расходи и трошоци за 2020 година. 

Повисоки износи се остварени во потрошен канцелариски и помошен материјал 
, тука мора да се потенцира дека ова зголемување се должи на зголемен обем 
на работа поради кое се зголемува потрошувашката на бои за принтери и за 
плотер ( најголемо учество во искажаниот износ од 207.661,00 денари) 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.  

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 I категорија склучени се повеќе договори за 2021 година. 
Анганжирани се: конзерватор за објекти од I категорија, електро и машински 
инженер со А овластување за работа.  
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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, обврски по договори за дело и помош за смрт на член на семејство 
во износ од 308.809,00 денари.  

Во завршната сметка за 2021 година ЈП Куманово План Куманово ќе искаже 
добивка од редовно работење во износ од 179.793,00 денари, добивката ќе се 
распредели за покривање на загуби од минати години. 

Во првата година од работење на ЈП Куманово План Куманово, со завршна 
сметка за 2018 година, остварена е загуба во износ од 211.674,00 денари. 

Искористена е можноста да се поднесе барање до Управа за јавни приходи на 
Р.С. Македонија да се пренесе искажаната загуба на терет  на идни добивки, 
според ова  со поднесување на даночен биланс за 2021 година ќе се искористи 
одобрението од УЈП и ЈП Куманово План Куманово  нема да има обврска за 
плаќање на добивка за деловна 2021 година. 
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