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Јули , 2019 год 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИФОРМАЦИИ ЗА ЈКП КОМУНАЛЕЦ 
 
 
Фирма  - ЈКП Комуналец Прилеп 
 
Оснивач  - Општина Прилеп на 01.11.1989 год 
 
Делбен биланс – до 2004 год работи во склоп на ЈКП  
 
Седиште  - Александар Македонски  бр. 302  
 
Основна дејност – Собирање на безопасен отпад 
 
Број  на вработени – 291  
 
Даночен обврзник  - 4021989114346 
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Полугодишен финансиски извештај од Директорот на  „ЈКП Комуналец „ 
Прилеп за работењето на јавното претпријатие  

за период од јануари до јуни  2019 година 
 
 
 Согласно со член 5 од Законот за Јавни Претпријатија , ЈКП Комуналец 
Прилеп има обврска да состави и да достави полугодишен финансиски извештај  
пред институциите како и пред органите на управување со ЈП – Општина Прилеп 
и Градоначалникот .  
 Полугодишниот извештај за работењето на ЈП за 1-6 месец од 2019 година 
треба да биде во согласност со ЗТД. Според МСС 1 - целта на овој Полугодишен  
извештај треба да биде објективно презентирање на финансиската состојба во 
ЈП.  
 
 
 

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОД ОД 1 ДО 6 МЕСЕЦ 
ОД 2019 ГОД 

 
 
 

 Финансиските резултати за овој период се позитивни на ЈП , кој финансиски 
резултат е проследен преку првиот и вториот квартал во кои и во двата квартали 
се бележи позитивен финансиски резултат или вкупна добивка од 6.896.874,50 
ден .   

Намалената добивка споредбено со истиот период за 2018 година е 
образложена пооделно во делот на приходите и расходите .  
  

Прв квартал (од 1 до 3 месец ) 
 

Вкупните приходи од редовното работење    =   44.605.519,00 ден 
Вкупните расходи од редовното работењето   = - 41.596.028,00 ден 
Добивка од редовното работење    =     3.009.491,00 ден 

 
 

Втор квартал ( од 4 до 6 месец ) 
 

Вкупните приходи од редовното работење    =   46.411.680,50 ден 
Вкупните расходи од редовното работењето   = - 42.524.297,00 ден 
Добивка од редовното работење    =     3.887.383,50 ден 

 
Или  
 

Полугодишен извештај  (од 1 до 6 месец ) 
 

Вкупните приходи од редовното работење    =   91.017.199,50 ден 
Вкупните расходи од редовното работењето   = - 84.120.325,00 ден 
Добивка од редовното работење    =     6.896.874,50 ден 
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1.График : Движење на добивката споредбено 2018 / 2019 за период од 1-6 месец 
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Вкупни  ПРИХОДИ  за период од  1 до 6 месец 2019 година 
 
Приходите во овој период споредбено со 2018 год за истиот период се 

зголемени за 838.331,50 ден кои произлегуваат од приходите по основ на 
продажба на комерцијален отпад и затоа има зголемени приходи во 2019 година и 
намалување во ставката во делот на кирии спрема Терминал во 2019 год по 
одлука на Управен Одбор како и намален приход по основ на наплата на судски 
трошоци . 

 
2.График : Движење на вкупните приходи 
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Red. 
Br. 

Konto 
            PRIHOD                                                          PO 

VID ZA ZA PERIOD OD  1 do 6 mesec-2019 

Sostojba za 
prethoden period 

(DEN) 
Sostojba za 

period (DEN) 
%                

учество 

  740 VKUPNO ZA Prihodi od uslugi na dom.pazar 86,777,317.00 89.063.626,50 97,86%  

  747 VKUPNO ZA Prihodi od kirii 1,761,592.00 1.148.304,00  1,26%  

  774 VKUPNO ZA Prihodi od kamati i sudski tr. 1,412,717.00 632.324,00 0,69% 

  779 VKUPNO ZA Ostanati finan.prihodi 227,242.00 172.945,00  0,19%  

    VKUPNI PRIHODI 90,178,868.00 91.017.199.50 100% 

 
Приходите од основната дејност кои можат да се разграничат на :  
- Приходи од подигање на смет учествуваат со 62,05% т.е. 56.478.850,00 

ден од вкупните приходи , 
- Приходи од одржување на ЈПП кои учествуваат со 27,75% т.е. 

25.253.011,00 ден од вкупните приходи , 
- Приходи од гробишта , нивно учество со 8,61% т.е. 7.840.310,00 ден, 
- Веќе се појавуваат во вториот квартал и приходи од шинтерска служба , 

со нивно незначително учество т.е. 1.500,00 ден , 
- И останати приходи по разни основи каде учеството е 1,59% т.е. 

1.443.528,00 ден од вкупниот приход. 
 
Овие приходи се усогласени со оперативните планови и програми кои 

заедно со Извештајот за спроведување на програмата за управување со отпад се 
во согласност со реализираните приходи. 

 
                      
Вкупни  ТРОШОЦИ  за период од 1 до 6 месец 2019 година  
 
Најголем процент на зголемување на трошокот споредбено од претходната 

година е од вкалкулираните плати заедно со вработените преку агенција и 
исплатените – новогодишен надоместок целосно , како и рати од регрес за 
годишен одмор опфаќа  81.44 % од вкупниот трошок . 

 
3.График : Движење на вкупните трошоци 



Полугодишен финансиски извештај  за 2019 год – ЈКП Комуналец Прилеп 
__________________________________________ 

 

6 
 

80,256,710.00

84,120,325.00

78,000,000.00
79,000,000.00
80,000,000.00
81,000,000.00
82,000,000.00
83,000,000.00
84,000,000.00
85,000,000.00

2018 г Полуг.Изв. 2019 г Полуг.Изв.

2018 г Полуг.Изв. 2019 г Полуг.Изв.
 

 
 
 

Red. 
Br. 

Konto 
                      TRO[OK                                                          PO 
VID  OD  1 do 6 mesec – 2019                              

Sostojba za 
prethoden period 

(DEN) 

Sostojba za 
period (DEN) 

%                
учество 

 1 400 VKUPNO ZA Potro{.na sur. i materijali 2,803,757.50 2,178,926.00  2,59% 
 2 401 VKUPNO ZA Tro{oci za materijali 347,770.00 221,597.50  0,26% 
 3 402 VKUPNO ZA Potro{ena energija 4,657,254.50 4,677,121.00  5,56% 
 4 404 VKUPNO ZA Potro{eni rezervni delovi 1,634,274.50 1,465,650.00  1,74% 
 5 407 VKUPNO ZA Otpis na sitniot inventar 226,050.00 321,315.50  0,38% 
 6 410 VKUPNO ZA Transportni uslugi 295,539.00 269,564.00  0,32% 
 7 411 VKUPNO ZA Po{tenski uslugi 522,074.00 511,386.50  0,61% 
 8 413 VKUPNO ZA Usluga za odr`uvawe i za{tita 606,841.00 678,721.00  0,80% 
 9 414 VKUPNO ZA Zakupnini 513,864.00 267,623.00  0,59% 
 10 415 VKUPNO ZA Komunalni uslugi 289,183.00 418,517.50  0,38% 
 11 417 VKUPNO ZA Tro{oci za reklami 11,931.00 65,451.00  0,08% 
 12 419 VKUPNO ZA Ostanati uslugi-APV 3,412,569.00 8,908,298.00  10,59% 
 13 420 VKUPNO ZA Vkalkulirani plati 48,651,476.00 48,991,331.00  58,23% 
 14 430 VKUPNO ZA Amortizacija 2,323,868.00 2,238,599.00  2,66% 
 15 440 VKUPNO ZA Dnevnici za sl.patuv.i pat.tro 3,190.00 39,894.00  0,14% 

 16 441 
VKUPNO ZA Nadom.na tro{.na 
vrabot,penzija,smrt,seminari 1,251,713.00 217,636.00 0,46% 

 17 442 VKUPNO ZA Tro{oci za dnevnici 58,674.00 60,452.00  0,03% 
18 444 VKUPNO ZA Tro{oci za reklama ,reprezen. 171,569.00 171,913.00 0,20% 
19 445 VKUPNO ZA Tro{oci za premii za osig.. 69,407.00 73,649.00 0,08% 
 20 446 VKUPNO ZA Tro{oci od bankarski uslugi 428,427.00 199,266.00  0,67% 
 21 447 VKUPNO ZA Danoci koi ne zavisat od rab. 171,778.00 116,410.00  0,11% 
 22 449 VKUPNO ZA Ost. Tro{.- K15,NN,JN 3,012,744.00 10,616,774.00  12,62% 
 23 451 VKUPNO ZA Vrednosno usogl.na oprema 7,866,002.00 1,369,329.00  1,63% 
 24 468 VKUPNO ZA Kazni i penali 0.00  2,485.00 0,00% 
 25 473 VKUPNO ZA Kamati 28,941.50 2,887.00  0,00% 
 26 474 VKUPNO ZA Kamati za nen.plat.jav.davacki 897,813.00 35,529.00  0,04% 

    VKUPNI TRO[OCI 80,256,710.00 84,120,325.00 100% 
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Структура на вработени во ЈКП Комуналец 
 
 

Месец ЈКП Комуналец 
Агенција за 

вработување 
1 368 0 
2 366 75 
3 291 75 
4 291 75 
5 291 76 
6 290 81 

 
 
 
 
Дел 1 Инвестиции во  основни средства 
 
Инвестициите во постојаните средства споредбено за 2018 / 2019 година за 

овој период од 6 месеци се распоредени и тоа : 
 
4.График : Движење на инвестициите во основни средства 
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Вкупната инвестиција во постојани средства за 2019 год е во вредност од 

1.331.294,00 ден и вложено е во : 
 
 Камери – 12 , 
 Видео рекордер – 1 , 

1.Вредност =  107.560,00 ден 
 Бетонска мешалица – 1 , 

2.Вредност =  11,017.00 ден 
 Косилки грбни – 1 , 

3.Вредност =  12,567.00 ден 
 Телескопска пила  – 1 , 

4.Вредност =  28,556.00 ден 
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 Мотор за потопна пумпа – 1 , 
5.Вредност =  30,448.00 ден 

 Метални контењери од 1 м3 – 20 , 
 Метални контењери од 5 м3 – 5 , 

6.Вредност  = 370,000,00 ден 
 Компјутерска и канцелариска опрема, 1 процесор и 3 иглични  

штампачи , скенер и напојување , 
7.Вредност  = 47,248.00 ден 

 Инвестиции за реконструкција на канцеларии за дирекција . 
8.Вредност  = 723,898.00 ден   
 
 
 
 
 
 
 

Дел 2 Побарувања од купувачи 
 

  Табеларен преглед на  побарувањата од купувачите би бил следен , 
зголемување на побарувањата од купувачите : 

 
 

 
- Табелерен преглед на вкупните побарувања од 2018 г до 2019 г 
 

 
 
 
 
 

 
- Фактурирање – 

 
Побарувањата од купувачите  произлегуваат од месечното / годишно 

фактурирање за: 
- Побарување од граѓани – фактурирано = 44.160.464,00 ден, и процентот 

на наплата се движи околу 95.36% наплата , 
- Побарување од правни лица – фактурирано = 18.477.433,00 ден, и 

процентот на наплата се движи околу 67.92% наплата , 
-Фактурирање на правни лица по разни основи – фактурирано                        

= 11.050.911,00 ден , и процентот на наплата се движи околу 93,48% наплата, 
 
Или вкупно фактурирано во вредност од 73.688.808,00 ден за период од 6 

месеци и процентот на наплата се движи просечно 85,59 % . 
 
 
 
Реализирана наплата –  

Опис  2018 год 2019 год 

Побарувања 
од купувачи 

 
106.730.063,50 111.615.070,00 
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При анализа на наплата на побарувањата може да се утврди следното , 
наплатените ( собрани ) парични средства за 2019 год изнесуваат 94.739.685,00 
денари и потекнуваат од следните извори : 
 

Основ Прилив % на наплата 
Домаќинства 42.115.841.00 44.45% 
Правни лица 13.390.077.00 14.13% 
Излезни ф-ри по разни основи  10.124.531.00 10.69% 
Гробишта 2.636.640.00   2.78% 
Ситуации 19.986.398.00 21.10% 
ЈПП 6.067.634.00   6.40% 
Останато по разни основи 418.564,00   0,44% 

Вкупно 94.739.685.00 100% 
  
     

Освен наплатениот дел од 94.739.685,00 ден , побарувањата и обврските се 
затворени и со компезации во висина од 1.770.279,00 ден  . 

 
 
Во 2019 год подмирени се следни обврски по основ на вработени , по основ 

на даноци и надоместоци како и подмирување на потребите на ЈП .  
 
 
Почетната состојба на ж.с-ка од на 01.01.2019 год е 6.328.190,00 ден и со 

наплатените  парични средства од 101.067.875,00 ден исплатено е :  
 
 

-Обврски спрема добавувачи   = 16.680.878,00 ден 
-Агенција за вработување (вработени) =   8.619.185,00 ден                                     
         =25.300.063,00 ден      
-Исплатени нето плати    = 31.256.719,00 ден 
-Исплатени задршки од плати  =   3.259.883,00 ден 
-Исплатен персонален данок   =   2.165.102,00 ден 
-Исплатени придонеси   = 13.817.131,00 ден                                    
         =50.498.835,00 ден 
-Данок на додадена вред.(редовно) =   3.047.162,00 ден 
-Камата на ДДВ    =                 0,00 ден 
-Данок на добивка за 2018 год   =   1.593.950,00 ден 
-Камата на ДД    =        35.529,00 ден 
-Аконтација за ДД     =      561.805,00 ден                                   
         =5.238.446,00 ден 
-Редовни исплати за регр. г.о.18 г. =     1.868.038,00 ден 
-Новогод.надоместок за 2018 г.  =     4.430.675,00 ден 
-Јубилејни награди за 10,20,30 год =        707.538,00 ден 
-Опремнина за пензија   =          76.014,00 ден 
-Трошоци за смр.на член на семејство =          54.296,00 ден 
-Персонален данок    =        837.927,00 ден                                  
         =7.974.488,00 ден 
-Исплата на ЈПП спрема ЛС           =    6.367.634,00 ден 
-Исплати по основ на солидарен пог.  =    1.320.315,00 ден                                    
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         =7.687.949,00 ден 
-Адвокатски трошоци   =    114.036,00 ден 
-Трошоци за подигање на документи =      11.713,00 ден 
-Трошоци за жалба   =      15.206,00 ден 
-Платени кирии    =    267.623,00 ден 
-Трошоци за регистрација  =    142.693,00 ден 
-Судски трошоци за предмет  =      96.979,00 ден 
-Исплати по договор на дело     =   26.663,00 ден 
-Дневници за УО и НО      =   60.452,00 ден 
-Дневница за служ.патувања     =   39.894,00 ден 
-Репрезентација и спонзорство     =   54.295,00 ден 
-Банкарска провизија      = 199.266,00 ден 
-Услуги од централен регистар     =   25.000,00 ден 
         = 1.053.820,00 ден 
 
                                                                        Вкупно        = 97.753.601,00 ден 
  
Крајната состојба на ж.с-ка со датум 30.06.2019 год е 3.313.584,50 ден . 
Дел 3 Обврски на ЈКП 
 
 
 

3.1.Обврски спрема добавувачи 
 

Обврските спрема добавувачите кога подетално ќе се разгледаат , тогаш 
табеларниот преглед би бил следен од што ќе се види намалување на обврските 
за 1.895.300,00 ден како резултат само на спроведените неопходни набавки , и во 
споредба од претходната година , следува : 

 
 
 
 
 
Обврските спрема добавувачите настануваат по основ на должничко 

доверителски односи на фактури кои произлегуваат од склучени договори за јавни 
набавки . Такви договори врз основа на објавени огласи за јавните набавки се 
склучени 29 договори со економски оператори во 2019 година, а стасани обврски 
за период од 01.01.2019 год  до 30.06.2019 год во вредност од  38.422.825,00 ден. 
За овој период исплатени обврски спрема добавувачите се во вредност од 
25.300.063,00 и затворени обврски со компезации во вредност од 1.770.279,00 ден  
или вкупно од 27.070.342,00 ден исплатени обврски . 

 
 
3.2.Обврски спрема вработените 

 
 

 Пресуди - 33 Извршни - 91 Вкупно - 124   
г.долг 1,330,007.00 3,899,779.00 5,229,786.00   
камата 444,686.00 1,152,648.00 1,597,334.00   

пер.дан. 147,778.00 433,305.00 581,083.00   

Опис            2018 год             2019 год 

   220 
13.247.783,50 11.352.483,00 

вкупно 
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адв.трош. 391,128.00 1,326,566.00 1,717,694.00   
адв.извр. 0.00 527,388.00 527,388.00   

извр.трош. 0.00 620,292.00 620,292.00   
тр.за блок. 0.00 200,200.00 200,200.00   

   10,473,777.00 
состојба на 
30.06.2019 год 

 
3.3.Обврски спрема јавни давачки 

 
- Долгорочни обврски по основ на одложено плаќање на 

репрограмираното ДДВ до краен рок на плаќање со 2023 година 
изнесува 25.330.213,50 ден, обврската до 6 месец 2019 година 51 рати 
по 266.633,00 ден или во вредност од 13.598.283,00 ден .  

 
 
 
 
 
 
 
 
Заклучок: 

 Крајниот исход на ЈКП Комуналец , од сите овие податоци за работењето во 
деловната 2019 година за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година , 
финансискиот резултат е добивка од 6.896.874,50 ден, од која добивка приближно 
се исплатени : данокот на добивка од 2018 год 1.593.950,00 и аконтациите од 
данокот на добивка од 561.805,00 ден , редовното ДДВ од 3.047.162,00 ден , и дел 
од вложените инвестиции од претходната 2018 година  .  

                
             Изготвил       Одобрил 

 
     Помошен директор за екон. и прав.раб.            ЈКП Комуналец Прилеп 
Овластен сметководител Лиценца бр. 0107995         в.д. - Директор 
                м-р Николова Снежана                                              Ирена Станковска   

                                                                                                         
Раководител на сектор за финансиско работење 

     м-р Трумпеска Снежана    


