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ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА НА ПРВОТО ТРОМЕСЕЧИЕ  

во 2018 год. на ЈКП КОМУНАЛЕЦ ПРИЛЕП 

 

 

 Од приложените податоци, по основ на спротивставување на 
приходите и расходите според сметководствените финансиски податоци 
за период од 01,01,2018год. до 31,03,2018год., првото тромесечие 
финансиски покажува добивка од 5.551.420,50 денари. 

 

Вкупните приходи за ова тромесечие изнесуваат 42.339.220,50 
денари, од кои најголем дел 40.481.337,50 ден.односно околу 95%, се 
приходи од услуги на домашен пазар, а само 5% се приходи од кирии и 
камати. Од приходите од услугите од домашен пазар, најголем процент, 
околу 66% зема секторот за подигање и селектирање на отпад,  секторот 
за  одржување на  ЈПП е со 22% од вкупниот приход, а  приходите од 
секторот за одржување на гробиштата земаат процент од околу 10%.  

Конто 740-Приходите од услуги на домашен пазар во ЈКП 
Комуналец Прилеп произлегуваат од два извори: 

А. месечно фактурирани према граѓаните и правните лица за извршена  
редовна услуга пресметана со цена утврдена со Одлука на Управен 
одбор на јавното претпријатие и Одлука од  Совет на Општина Прилеп, 

Б. фактурирано според извршените услуги према граѓани и правни лица 
на нивно барање и потреба , исто во согласност со цени утврдени со 
Одлуки на Управен одбор на јавното претпријатие и Одлука од  Совет на 
Општина Прилеп према редовна услуга. 

Во првата група спаѓаат редовните месечни сметки према : 

-граѓаните за извршена услуга за подигање на отпад, која се наплаќа од 
квадрат на станбена површина по 1.80 денари без ДДВ, од дворна 
површина по 0,34 денари од квадрат без ДДВ,  за одржување на јавно 
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прометни површини по 40,00 денари од домаќинство, и доколку лицето 
има во сопственост  гробно поле, по 40,00 денари од гробно поле за 
одржување. Во 3месец 2018г. има фактурирано редовни сметки во вкупен 
износ без ДДВ од 6.820.302,00 денари,према 20.911 домаќинства  од кои 
500 домаќинства се од руралната средина, кои за прв пат се фактурирани 
од 3 месец 2018г.  

-према правни лица се фактурира месечно за извршена услуга, и тоа за 
подигање на отпад по 3,16 ден.од м/2 од кров и 1,16 ден.од м/2 од двор , 
додека за одржување на јавно прометните површини по 150,00 денари од 
правно лице, за големи правни лица,  за училиштата и црквите и малите 
дуќани по 1.84 ден. од м/2 од кров и 1,00 ден. од кров , а за одржување на 
јавно прометните површини по 60,00 денари од правен субјект.  Во 03 
месец од 2018 година има фактурирано редовни фактури према 1.413 
правни лица и 31 училишта и цркви износ од 2.802.770,00 денари без 
ДДВ. 

Поголеми износи од приходи има од Локална Самоуправа за 
надополнување на направениот трошок за одржување на јавно прометни 
површини и паркови по усвоена програма на годишно ниво, бидејќи дел 
за одржување на јавно прометните површини и паркови се надополнува 
од редовните сметки према граѓаните и правните  лица. 

Во втората група на приходи се сите останати приходи за извршена 
услуга по барања на граѓаните и правните лица во областа на дејноста 
на јавното претпријатие, приходи по основ на продажба на селектиран 
отпад, односно продадена пресована хартија, пластика, најлон, исто така 
приходите од затрупување на технолошки  отпад, од градежен отпад. 
Гробиштата се одржуваат од приходите од продажбата на гробни 
полиња, од уредување на просторот околу гробното поле, од услугите 
дадени во просториите на Капелата. 

 

747- Приходи од кирии јавното претпријатие има од издавање на 
Халата за Царинскиот Терминал во месечен износ од  200.000,00 ден. 
без ДДВ, канцеларии од контењерски тип на Терминал во месечен износ 
од 20.000,00 ден.без ДДВ, паркинг простор на Терминал во месечен 
износ од 25.000,00 ден.без ДДВ, како и трпезаријата на гробишта која е 
во склоп на работењето на ДООЕЛ Терминал, со месечен износ од 
60.000,00 ден. без ДДВ.                                                                                                                             
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Вкупните приходи од овој квартал споредени со вкупните приходи 
од првиот квартал од 2017г. имаат разлики во следните ставки: 

-Конто 740-17 приходи од градежен отпад зголемен за околу 
50.000,00 денари, односно за 53%. 

-Конто 740-19 приходи од технолошки отпад зголемен за околу 
240,000,00 денари, односно за 50%. 

-Конто 740-22 приходи од хартија зголемени за околу 300.000,00 
денари, односно продадена е 147.352 кг хартија, или зголемено за 7.082 
кг. односно за 30%. 

-Конто 740-34 и 740-37, односно во делот на дофинансирањето на 
Локална самоуправа во делот на одржување на јавно прометните 
површини има намалување . 

-Конто 774-2 -наплатени судски трошоци има зголемување за околу 
200.000,00 денари  

 

 Вкупните трошоци за ова тромесечие изнесуваат 36.787.800,00 
денари, од кои најголем процент , околу 68% зема вкалкулираната 
редовна бруто плата, 10% се потрошени суровини,материјали,делови и 
услуги, 6% потрошена енергија,  а остатокот од 16% е на сите други 
останати трошоци. 

Вкупните трошоци од овој квартал споредени со вкупните трошоци од 
првиот квартал од 2017 година , се разликуваат во делот на  : 

-Конто 400-потрошени суровини и материјали во аналитика 400-28 и 400-
29–потрошени канти за отпад за домаќинства, и тоа 727 зелени и 713 
жолти канти, во   износ од 1.487.738,00 денари, 
-Конто 417 -  трошоци за реклами, овој квартал се 0, 
-Конто 419-останати услуги, аналитика 419-22-плати на вработени преку 
Агенција за привремено вработени износот е намален поради намален 
број на ангажирани работници. 
-Конто 420- вкалкулирани плати, зголемување на бруто платата поради 
воведување на новата систематизација со влегување во систем на јавни 
службеници од 9 месец 2017година. 
-Конто 430-Амортизацијата која се пресметува како една четвртина од 
пресметана амортизација на годишно ниво со 31,12,2017г. 



 

-Конто 440-дневници за службени патувања намалени према првиот 
квартал од 2017 година за околу 40.000,00 денари,
-Конто 441-надоместок на трошоци за вработените, аналитика 419
износ од 158.400,00 денари за извршениот редовен сис
на вработените, 
-Конто 444- Трошоци за репрезентација намалени према прв квартал од 
2017 за  околу 68.000,00 денари,
-Конто 449-останати трошоци , 
исплатата на  адвокатските трошоци, трошоците по пресуди од работни 
спорови по основ на  додатоци 
исплата на додатоците на плата
 

35,000,000

36,000,000

37,000,000

38,000,000

39,000,000

40,000,000

41,000,000

42,000,000

43,000,000

44,000,000

45,000,000

ПРИХОДИ 1кв.2018 /    
1кв.2017                            

Споредување на приходи и расходи 1 квартал 
од 2018/2017година

1  квартал од 2018 1 квартал од 2017

44.481.094,0

42.339.220,50

службени патувања намалени према првиот 
квартал од 2017 година за околу 40.000,00 денари, 

надоместок на трошоци за вработените, аналитика 419
8.400,00 денари за извршениот редовен систематски преглед 

шоци за репрезентација намалени према прв квартал од 
2017 за  околу 68.000,00 денари, 

останати трошоци , намалени во овој квартал во делот на 
адвокатските трошоци, трошоците по пресуди од работни 

спорови по основ на  додатоци на плата,како и трошоците за
додатоците на плата.  

1кв.2018 /    
1кв.2017                            

РАСХОДИ 1кв.2018 = /    
1кв.2017

Споредување на приходи и расходи 1 квартал 
од 2018/2017година

1 квартал од 2017

39.641

36.787.800,00

094,00

5 

службени патувања намалени према првиот 

надоместок на трошоци за вработените, аналитика 419-23 
тематски преглед 

шоци за репрезентација намалени према прв квартал од 

намалени во овој квартал во делот на 
адвокатските трошоци, трошоците по пресуди од работни 

за редовната 

 

Споредување на приходи и расходи 1 квартал 

641.315,00
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Прикажаната  добивка од 5.551.420,50 денари за првиот квартал од 
2018 година претставува резултат од пребивањето на фактурираните 
приходи  и расходи според сметководствените финансиски податоци. 

Во овој квартал се доплати данок од добивка за  износ од 
1.640.021,00 денари и  ДДВ во вкупен износ од 1.966.153,00 денари. 

 

ЈКП Комуналец Прилеп е јавно претпријатие кое со 31,03,2018 
година има 321 лице вработено на редовна плата и 21 лице вработено 
преку Агенција за привремени вработувања , распределени на работни 
места во 5 сектори во склоп на самото претпријатие и тоа: сектор за 
подигање и селектирање на отпад, сектор за одржување на јавно 
прометни површини , сектор за одржување на паркови и  зеленило , 
сектор за одржување на гробиштата и општ сектор. 

Преглед на побарувања на парични средства на 

ЈКП Комуналец Прилеп на 31.03.2018 година 

Табела бр. 1                                                                          

  опис 31.12.2017 31.03.2018 

110  Побарувања од ВИК 2.635.213,00 2.439.770,00 

 1200 Купувачи- правни лица 14.166.380,00 17.650.938,00 

 1201 Купувачи-граѓани 77.942.548,00 76.711.827,00 

 1202 Побарувања од граѓани од 
гробишта 

570.843,00 557.981,00 

 1203 Купувачи дуќани 791.849,00 824.090,00 

 1205 Извршни побарувања 1.307.674,00 1.307.674,00 

 1208 Спорни побарувања 4,230.709,00 4.230.709,00 

 1209 Стечајни побарувања 5.893.483,00 5.893.483,00 

120 1200- 
1209 

  

Побарувања од купувачи 

104.903.486,00 107.176.702,00 

  Вкупно:110 + 120 107.538.699,00 109.616.472,00 



 

 

Од податоците во табела бр.1 може да се согледа дека

-Побарувањата од поврзаните субјекти кои се 
Прилеп по основ на сложувања за стари тужени сметки.

-Побарувањата по класа 120 се менуваат зависно од 
побарувања, предметите однесени на тужење и нивното реализирање
како и фактурите према правни субјекти по основ на нивно
извршени услуги.. 

Преглед на обврски на ЈКП Комуналец Прилеп на 3

Табела бр.2                                                               

опис Износ н

220 Добавувачи 
во земјата 

2

221 Добавувачи 
од странство 

 Вкупно 2

  

Од табеларниот приказ може да се согледа
добавувачите е намалена.  

21,000,000.00

22,000,000.00

23,000,000.00

24,000,000.00

25,000,000.00

споредба на обврските на
31.12.201

24.477.383

Од податоците во табела бр.1 може да се согледа дека: 

Побарувањата од поврзаните субјекти кои се наплаќаат со ЈКП ВИК 
Прилеп по основ на сложувања за стари тужени сметки. 

класа 120 се менуваат зависно од отпишаните 
предметите однесени на тужење и нивното реализирање

како и фактурите према правни субјекти по основ на нивно 

 

Преглед на обврски на ЈКП Комуналец Прилеп на 31,03,201

                                                               

Износ на 31.12.2017г Износ на 31.0

24.477.383,00 22.381.562

     0,00                0,00

24.477.383,00 22.381.562

Од табеларниот приказ може да се согледа  обврската према 
 

220

споредба на обврските на
31.12.2017г. со 31.03.2018г. 

24.477.383 22.381.562

7 

наплаќаат со ЈКП ВИК 

отпишаните 
предметите однесени на тужење и нивното реализирање, 

 барање за 

,2018 година 

.03.2018г 

562,00 

,00 

562,00 
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Неподмирени обврски по основ на редовното ДДВ заклучно со 
31,03,2018 година е во вкупен износ од 1.538.704,00 денари, додека 
долгорочни обврски по основ на одложено плаќање на репрограмирано 
ДДВ до крајниот рок на исплаќање со 2023 година изнесува 25,330.213,50 
денари.  
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