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 01.01.2022-31.03.2022 ГОДИНА
Предлагач : ВД Директор Бобан Николовски

Куманово, Април 2022 година

I. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
Р.бр. Конто

1.

74000

2.

741-10

3.

741-30

4.

741-40

5.

76700

Преглед на приходи
Приходи од префактурирање
на услуги во земјата
Приходи од архитектонски
дејности
Приходи од изработка на
Детален урбанистички план
Приходи од изработка на
Генерален урбанистички план
Приходи од премии ,
субвенции, дотации и донации

ВКУПНО ПРИХОДИ
1.

01.01.31.03.2021

01.01.31.03.2022

0,00

4.566,00

743.610,00

1.994.088,00

559.384,00

0,00

1.564.848,00

0,00

0,00

28.724,00

2.867.842,00

2.027.378,00

Приходи од префактурирање на услуги во земјата на Општина Куманово во износ од
4.566,00 МКД се однесуваат на префактурирање на услуги за мобилен телефон за
поранешен вработен во ЈП Куманово План-Куманово, во тек е постапка на превземање
на телефонскиот број во пакет на Општина Куманово. Се дотогаш ќе се врши
префактурирање на оваа услуга.

2. Приходи од архитектонски дејности во износ од 1.994.088,00 МКД се реализирани со
изработка на следните проекти во период 01.01.-31.03.2022 година:
- Основен проект со ревизија за изградба на дел од улици ул.171, ул.172, ул.173,
ул.174, ул.175 и ул.180 во н.м.Карпош.;
-

Основен проект за реконструкција на ОOУ "Битолски Конгрес" с.Лопате, Куманово.;

- Елаборат за поставување на урбана опрема на спортско рекреативна површина во
склоп на ООУ Крсте Мисирков на КП 18420, КО Куманово - Општина Куманово;
- Елаборат за поставување на урбана опрема - повеќенаменско игралиште с.Пчиња
на КП 2568/2, КО Пчиња-Општина Куманово
- Елаборат за поставување на урбана опрема во склоп на ООУ во с.Романовце
на КП 2471, КО Романовце-Општина Куманово;
- Елаборат за поставување на урбана опрема во склоп на ООУ во с.Агино Село на
КП 1070, КО Агино Село-Општина Куманово;
-

Проект за реконструкција и санација на Соколана - Општина Куманово;

- Изработка на урбанистички проект за инфраструктура за локален пат од
Ајдучка Чешма кон Зебрњак со ревизија -Општина Куманово ( прва фаза);

- Изработка на проект со ревизија за инфраструктура за секундарна гасоводна
мрежа за ул.Ангел Дуцо - Општина Куманово ( прва фаза);
-

Елаборат за поставување на урбана опрема (подземни садови за комунален отпад)
- Општина Куманово;

3. Во период од 01.01.- 31.03.2022 година во ЈП Куманово План не се реализирани приходи
од изработка на Детални урбанистички планови.
4. Во период од 01.01.- 31.03.2022 година во ЈП Куманово План не се реализирани приходи
од изработка на Генерален урбанистички план.
5. Приходи од премии, субвенции, дотации и донации во износ од 28.724,00 МКД се
однесуваат на препораките на ДЗР на РСМ.Применет е приходен пристап за
државна подршка и истиот ќе се применува до конечно амортизирање на добиената
опрема, до крај на 2023 година.
Вкупните приходи остварени во првиот квартал од 2022 година изнесуваат 2.027.378,00 МКД .
II.ОСТВАРЕНИ ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО
реден
број

конто

Преглед на остварени трошоци

01.01.31.03.2021

01.01.31.03.2022

1.

400-00

27.979,00

0,00

2.

40100

0,00

11.851,00

3.

400-10

Потрошен помошен материјал
Трошоци за материјали ( за
администрација, управа и
продажба)
Потрошен канцелариски
материјал

10.704,00

0,00

4.

401-01

Трошоци за боја за принтери

0,00

8.559,00

5.

401-30

10.000,00

9.401,00

6.

41100

19.379,00

16.546,00

7.
8.
9.
10.
11.

41200
419-60
419-70
419-90
42100

15.910,00
1.400,00
740,00
1.120,00
933.071,00

0,00
2.140,00
300,00
0,00
856.953,00

12.

42110

263.363,00

241.267,00

13.

42120

105.064,00

96.253,00

14.

42130

7.002,00

6.417,00

15.

42140

16.810,00

15.398,00

Потрошен моторен бензин и
дизел гориво
Поштенски услуги, телефонски
услуги и интернет
Услуги за тековно одржување
Патарина
Други патни трошоци
Останати услуги
Вкалкулирани нето плати
Вкалкулирани трошоци за ПИОплата
Вкалкулирани трошоци за
здравство - плата
Вкалкулирани придонеси од
бруто плата
Вкалкулирани трошоци
вработување плата

16.

42150

17.

42152

18.

43000

19.

441-00

20.

444-01

21.

441-10

22.

44600

23.

44610

24.
25.

447-20
449-00

26.

449-02

27.
28.

449-04
449-05

29.

449-50

30.

449-07

31.

449-09

32.

4791

Вкалкулирани трошоци за ПДД плата
ПДД-ЗА УО и НО
Амортизација според пропишани
стапки
Надоместоци на членови на УО и
НО
Трошоци за Централен регистар
и административни такси
Надоместоци по договори за
дело
Банкарска провизија за домашен
платен промет
Банкарска провизија за Виза
картичка
Банкарска провизија електронска
Трошоци за огласи во весници
Трошоци за тендери-од
претходна година
Трошоци за токени
Трошоци за овластувања
Надомест за стручно
образование
Трошоци за изработка на
геодетски елаборати
Трошоци за ревизија на планска
документација
Казнени камати
ВКУПНО

75.547,00

67.056,00

12.345,00

12.495,00

65.500,00

82.506,00

111.150,00

112.500,00

3.546,00

3.157,00

0,00

33.333,00

4.605,00

7.218,00

100,00

200,00

180,00
0,00

600,00
25.106,00

0,00

1.200,00

0,00
6.150,00

2.559,00
3.000,00

2.000,00

0

39.744,00

42.248,00

111.000,00

68.900,00

848,00
1.845.257,00

1,00
1.727.164,00

Во однос на направени трошоци и расходи за првиот квартал на 2022 година споредени
со 2021 година може да се истакнат следните позиции:
-

-

-

-

Во период 01.01 - 31.03.2022 година потрошени се помалку средства за
набавка на канцелариски материјали;
Нема расходи за тековно одржување на опрема ;
Бруто плата е помала поради помал број на вработени. До 09.02.2022 година
ЈП Куманово План е со 11 вработени на полно работно време, од 10.02.2022
година е со 12 вработени на полно работно време;
Амортизацијата на опрема со која располага е поголема поради тоа што има
набавки на дополнителна опрема за работа реализирана во текот на 2021
година и во прв квартал на 2022 година;
Надоместоци за договори за дело во првиот квартал на 2022 година се
однесуваат на склучен договор за дело со сообраќаен инжинер додека во
првиот квартал на 2021 година во ЈП Куманово План Куманово имало
вработено лице на полно работно време одговорно за изработка на
сообраќајни проекти;
Во првиот квартал на 2022 година организирани се вработувања на
определено работно време согласно годишен план за вработување за 2022

-

-

-

година, за што се објавени огласи во дневни весници, додека во првиот
квартал во 2021 година нема трошоци за вработувања;
Трошоци за тендери се однесуваат за објавени тендери во 2021 година, но
фактурите за оваа услуга се пристигнати во текот на првиот квартал на 2022
година и од таа причина се прикажани како трошоци од претходни години;
Трошоци за токен се однесуваат на изработка на токен на новиот ВД Директор;
Трошоци за овластување се однесуваат за вработени лица и во текот на 2022
година во првиот квартал се пониски од истиот во 2021 година;
Трошоци за изработка на геодетски елаборати се однесуваат на елаборати за
ажурирани и нумерички податоци;
Трошоците за ревизија на планска документација се пониски во 2022 година во
споредба со истиот квартал од 2021 година поради различна структура на
реализирани приходи;
Казнени камати се помали во 2022 година во однос на 2021 година.ЈП
Куманово План – Куманово, во текот на првиот квартал функционира без
блокади и со навремено подмирување на обврските спрема вработени во
однос на исплата на плата и обврските спрема УЈП на РСМ во однос на
плаќање на доспеано ДДВ.
Вкупните трошоци остварени во првиот квартал од 2022 година изнесуваат
1.727.164,00 МКД .

Во периодот 01.01-31.03.2022 година остварен е следниот финансиски резултат:
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД АРХ. И ДР. ДЕЈНОСТИ

2.027.378,00

ТРОШОЦИ И РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ

1.727.164,00

ОСТВАРЕНА ДОБИВКА/ЗАГУБА

300.214,00

ЈП Куманово план-Куманово по прикажаните финансиски показатели за периодот
од 01.01.2022- 31.03.2022 година ги има остварено следните финансиски резултати:
За период од 01.01-31.03.2021 ЈП Куманово План - Куманово има реализирано приходи
во износ од 2.027.378,00 МКД, а реализирани трошоци и расходи 1.727.164,00 МКД и со
тоа има остварено добивка во износ од 300.214,00 МКД.
На 31.03.2022 година ЈП „Куманово план“ - Куманово на жиро сметка има 834.159,00 МКД
и побарувања од купувачи има во износ од 5.388,00 МКД .
Реализирана е набавка на канцелариски столови во износ од 44.141,00 МКД без ДДВ во
текот на првиот квартал на 2022 година.

На 31.03.2022 ЈП Куманово план- Куманово ги има следните обврски:
-

Обврски спрема добавувачи во износ од 655.195,00 МКД,
Обврски за ДДВ за период 01.01-31.03.2022 година со валута 25.04.2022 година во
износ од 328.028,00 МКД,
Обврски за плата спрема вработени за Март 2022 година во износ од 453.973,00
МКД ,
Обврски спрема вработени за материјални трошоци во износ од 400,00 МКД
Обврски за надомест на членови на Управен и Надзорен Одбор за Март 2022
година во износ од 41.665,00 МКД и
Обврски спрема физички лица по договори за дело во износ од 124.444,00 МКД.
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