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Јули , 2022 год 
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 

 
Органи на управување на ЈКП Комуналец Прилеп се: 

 
*  

                         *   * 
- Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење 
составен од 5 члена , со мандат од 4 години, исто така избрани и назначени 
од Совет на Општина Прилеп , на седница одржана на 07.12.2021 година .  
 
Членови на Надзорен одбор се : 
 
Иван Маладеноски , претседател на НО (Дипломиран економист)  
Милена Цветкоска , (Дипломиран економист)  
Александар Маркоски , (Дипломиран правник)  
Мила Петреска , (Дипломиран економист)  
Илија Ристески , (Дипломиран архитект)  
 
 

*  
                         *   * 
 
- Управен одбор составен од 9 члена, со мандат од 4 години, кои ги 
именува и разрешува Советот на Општина Прилеп, на седница одржана на 
07.12.2021 година . 
 
Членови на Управен одбор се :  
 
Иле Тасески , претседател на УО (Дипломиран економист)  
Марија Попова-Јованоска ,заменик на претседателот на УО Дип.прав.)  
Јована Насеска , записничар - член на УО (Дипломиран правник)  
Трајче Димитриоски , член на УО (Дипломиран економист)  
Гордана Тошеска , член на УО (Дипломиран технол.)  
Александар Алексоски , член на УО (Дипломиран правник)  
Тони Блашкоски , член на УО (Дипломиран економист)  
Атанас Белокоски , член на УО (Дипломиран економист)  
Мики Крстев , член на УО (Дипломиран правник)  
 

*  
          *  *  

- Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува 
Градоначалникот на Општина Прилеп.  

ЈКП Комуналец Прилеп во правниот промет со трети лица има 
неограничени овластувања и целосна одговорност, а како овластено лице 
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за застапување е назначен Рубинчо Абрашоски – Директор од 
23.11.2021 година .  
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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЈКП “ КОМУНАЛЕЦ “ – ПРИЛЕП 

Целосен назив - Јавно Комунално Претпријатие ” Комуналец “ Прилеп  

Скратен назив – ЈКП “ Комуналец” Прилеп  

Оснивач/сопственик - Општина Прилеп  

Вид на сопственост - Државна  

Датум на оснивање – 01.11.1989 год  

Делбен биланс – до 2004 год работи во склоп на сите ЈКП  

Седиште - ул. “ Питу Гули “ бр. 2 А – 7500 Прилеп  

Деловен статус – Активен  

Големина на субјектот –Согласно со ЗТД – голем  

Основна дејност – 38.11-Собирање на безопасен отпад  

Дејности во внатрешен промет –  

 38.21 – Обработка и отстранување на безопасен отпад  
 
 46.77 – Трговија на големо со отпадоци и остатоци  

 
 81.29 – Останати услуги на чистење , неспомнати на др место  

 
 81.30 – Услужни дејности за уредување и одржување на животна средина ( 

диви депонии )  
 
 96.03 – Погребни и слични дејности  

 
 43.21 – Електроинсталатерски работи  

 
ЕМБС – 4015550  
 
Даночен обврзник - МК 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  2022 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 2022 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 2022 ГОД 

 
 

 Финансискиот резултат за овој период е негативен на ЈП , кој е проследен 
преку првиот и вториот квартал во кои и во двата квартали комулативно се 
бележи негативен финансиски резултат или вкупна загуба од - 2.545.001,27 ден.   

Споредбено за 2022 година со 2021 година забележано е намалување на 
добивката т.е прикажување на загуба која е образложена пооделно во делот на 
приходите и расходите .  
  

Прв квартал (од 1 до 3 месец )             2022 г                   2021 г 
 
Вкупните приходи од ред. работење    =   52.684.121,30 ден 51.637.777,50 ден 
Вкупните расходи од ред. работењето   = - 52.539.788,85 ден    - 48.572.003,00 ден 
Добивка/Загуба  
од редовното работење          =        144.332,45 ден   3.065.774,50 ден 
 

 
Втор квартал ( од 4 до 6 месец )         2022 г                   2021 г 

 
Вкупните приходи од ред. работење    =   53.640.886,90 ден   52.563.819,50 ден 
Вкупните расходи од ред. работењето   = - 56.330.221,62 ден     -  52.883.014,50ден 
Добивка/Загуба  
од редовното работење    =   - 2.689.334,72 ден     - 319.195,00 ден 
 
Или  
 
     Полугодишен извештај  (од 1 до 6 месец )      2022 г                   2021 г 
 
Вкупните приходи од ред.работење    =   106.325.008,20 ден 104.201.597,00 ден 
Вкупните расходи од ред. работењето   = - 108.870.009,47 ден  - 101.455.017,50ден 
Добивка/ Загуба  
од редовното работење             =     - 2.545.001,27 ден    2.746.579,50 ден 
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1.График : Движење на добивката / загубата споредбено 2018 , 2019 , 2020 , 2021 
и за 2022 год за период од 1-6 месец 
 
 

9,922,158.00
6,896,874.50 5,350,984.00

2,746,579.50
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-5,000,000.00
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Вкупни  ПРИХОДИ  за период од  1 до 6 месец 2022 година 
 

 
Приходите во овој период за 2022 година споредбено со истиот период со 

2021 година се зголемени за 2.123.411,20 ден , кои произлегуваат од буџетот 
одобрен од страна на Општина Прилеп, како и зголемена продажба на селектиран 
отпад во 2022. 

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

Konto 
            PRIHOD                                                          PO 

VID ZA ZA PERIOD OD  1 do 6 mesec-2022 г 

Sostojba za 
prethoden period 

2021 г (DEN) 

Sostojba za period 
2022 г (DEN) 

%                
учество 

  740 VKUPNO ZA Prihodi od uslugi na dom.pazar 102.143.682,00 105.196.133,20 98,94 %  

  747 VKUPNO ZA Prihodi od kirii 1.131.000,00  406.353,00  0,38 %  

  774 VKUPNO ZA Prihodi od kamati i sudski tr. 869.341,00 599.378,00    0,56 % 

  779 VKUPNO ZA Ostanati finan.prihodi 57.574,00  123.144,00    0,12 %  
VKUPNI PRIHODI 104.201.597.00 106.325.008.20 100,00 % 

 
Приходите од основната дејност кои можат да се разграничат на :  
 
- Приходи од подигање на смет учествуваат со 57.75% т.е. 61.399.839,80 

ден од вкупните приходи , 
- Приходи од одржување на ЈПП кои учествуваат со 34.04% т.е. 

36.189.912,00 ден од вкупните приходи , 
- Приходи од гробишта , нивно учество со 7.67% т.е. 8.159.446,00 ден, 
- Приходи од шинтерска служба , а нивно незначително учество е со 

0,01% т.е. 9.919,00 ден , 
- И останати приходи по разни основи (приход од кирии и судски трошоци) 

и  каде учеството е 0.53% т.е. 565.891,00 ден од вкупниот приход. 
 
Споредебено 2022 год со 2021 год овие приходи се движат : 
 

R.br. Opis na prihod 2021 godina 2022 godina Razlika 
1 Podigawe na smet 59.616.591,00 61.399.839,80 +1.783.248,80 
2 JPP 33.030.639,00 36.189.912,00 +3.159.273,00 
3 Grobi{ta 9.725.682,00 8.159.446,00 -1.566.236,00 
4 [interska slu`ba 463.775,00 9.919,00 -453.856,00 
5 Ostanati prihodi 1.364.910,00 565.891,40 -799.018,60 

V k u p n o : 104.201.597,00 106.325.008,20 2.123.411,20 
 
 
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 2022 година 

 
 
Најголем процент на зголемување на трошокот споредбено од претходната 

година е од вкалкулираните плати заедно со вработените преку агенција  кое 
опфаќа  72,44 % од вкупниот трошок , надоместоците и додатоците од плата 
зголемени за 9,01%  од вкупниот трошок како резултат на зголемената вредност 
на бодот и зголемениот број на вработени во ЈКП , како и трошоците по основ на 
зголемување на цената на електричната енергија и нафтата за 7,90 % .  
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3.График : Движење на вкупните трошоци  
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Red. 
Br. Konto 

                      TRO[OK                                                          PO 
VID  OD  1 do 6 mesec – 2022                              

Sostojba za 
prethoden period 

2021 г (DEN) 

Sostojba za period 
2022 г (DEN) 

%                
учество 

   1 400 VKUPNO ZA Potro{.na sur. i materijali 2,157,885.50  2,476,191.50 2,27% 
   2 401 VKUPNO ZA Tro{oci za materijali 289,597.00  251,510.40 0,23% 
   3 402 VKUPNO ZA Potro{ena energija 4,836,868.30  8,602,862.42 7,90% 
   4 404 VKUPNO ZA Potro{eni rezervni delovi 1,845,253.00  2,108,181.60 1,94% 
   5 407 VKUPNO ZA Otpis na sitniot inventar 326,613.00  275,759.10 2,53% 
   6 410 VKUPNO ZA Transportni uslugi 131,605.00  214,712.00 0,19% 
   7 411 VKUPNO ZA Po{tenski uslugi 395,461.50  433,809.50 0,40% 
   8 413 VKUPNO ZA Usluga za odr`uvawe i заштита  1,693,998.00 1,114,774.50 1,02% 
   9 414 VKUPNO ZA Zakupnini 127,752.00  113,500.00 0,10% 
 10 415 VKUPNO ZA Komunalni uslugi 508,625.00  258,007.00 0,24% 
 11 417 VKUPNO ZA Tro{oci za reklami 16,070.00  37,100.00 0,00% 
 12 419 VKUPNO ZA Ostanati uslugi-PАV 13,695,561.00  4,344,137.50 3,99% 
 13 420 VKUPNO ZA Vkalkulirani plati 55,315,374.00  74,525,785.00 68,45% 
 14 430 VKUPNO ZA Amortizacija 2,464,288.00  3,250,000.00 2,98% 
 15 440 VKUPNO ZA Dnevnici za sl.patuv.i pat.tro 54,181.00  29,722.00 0,02% 

 16 441 
VKUPNO ZA Nadom.na tro{.na 
vrabot,penzija,smrt,seminari 474,811.00 1,089,629.00 1,00% 

 17 442 VKUPNO ZA Tro{oci za dnevnici 23,114.00  54,400.00 0,05% 
 18 444 VKUPNO ZA Tro{oci za reklama ,reprezen. 44,897.50 75,697.40 0,07% 
 19 445 VKUPNO ZA Tro{oci za premii za osig. 85,474.00 52,548.00 0,05% 
 20 446 VKUPNO ZA Tro{oci od bankarski uslugi 1,087,287.00  574,476.00 0,52% 
 21 447 VKUPNO ZA Danoci koi ne zavisat od rab. 60,000.00  51,160.00 0,05% 
 22 449 VKUPNO ZA Ost. Tro{.- K15,NN,JN 3,587,191.00  8,717,445.00 8,01% 
 23 451 VKUPNO ZA Vrednosno usogl.na oprema 541,062.00  0,00 0,00% 
 24 455 VKUPNO ZA Vrednosno usogl.na побарувања   0,00  215,279.00 0,20% 
 25 473 VKUPNO ZA Kamati 440.00  1,265,00 0,00% 
 26 474 VKUPNO ZA Kamati za nen.plat.jav.davacki 22,429.00  2,058.00 0,00% 

    VKUPNI TRO[OCI 84,120,325.00 108,870,009.47 100% 
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Структура на вработени во ЈКП Комуналец 

(споредбено 2018 год со 2022 год) 
 

Месец ЈКП 
Комуналец 

ПАВ 
ЈКП 

Комуналец 
ПАВ 

ЈКП 
Комуналец 

ПАВ 
ЈКП 

Комуналец 
ПАВ 

ЈКП 
Комуналец ПАВ 

 2018 
година 

2019  
година 

2020  
година 

2021 
година 

2022  
година 

1 329 0 368 0 281 98 384 10 378 11 
2 323 14 366 75 309 82 377 0 377 12 
3 322 24 291 75 308 78 374 0 375 23 
4 321 44 291 75 306 77 372 14 371 22 
5 304 47 291 76 306 76 368 16 360 35 
6 300 53 290 81 306 76 388 15 354 33 

Просечно 
поединечно 
за 6 месеци 

317 36 316 76 303 54 377 14 369 23 
Просечно  

вкупно за 6 
месеци 

353 392 357 391 392 
 
Дел 1 Инвестиции во  основни средства 
 
Инвестициите во постојаните средства споредбено за 2018 , 2019 , 2020 ,  

2021 и 2022 година за овој период од 6 месеци се распоредени и тоа : 
 
4.График : Движење на инвестициите во основни средства 
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Инвестиции во основни средства

  
 
Вкупната инвестиција во постојани средства за 2022 год е во вредност од 

358,797.00 ден и вложено е во : 
 1 пар - Мешалка за бетон  , 
 5 пар - Грбни Косилки  , 
 1 пар - Моторна пила  , 
 1 пар - Реквизит за парк (дрвена ќуќарка )  , 
 1 пар - Компјутерска опрема .  
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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 30.06.2018 г до 30.06.2022 г 

 
Забелешка : Од вкупните побарувања само од Терминал – Комуналец 

отпаѓаат до 30.06.2022 год во вредност од 9.950.800,00 ден , со тенденција да 
овие побарувања не се зголемуваат , кога во предвид се зема општата 
финансиска состојба на Терминал , по одлука на Управен Одбор од  3-ти месец 
2022 год се одобри времено користење на објектите без надоместок .  
 

- Фактурирање – 
 

Побарувањата од купувачите  произлегуваат од месечното / годишно 
фактурирање за: 

- Побарување од граѓани – фактурирано = 44.385.609,00 ден, и процентот 
на наплата се движи околу 96.20% наплата , 

- Побарување од правни лица – фактурирано = 19.478.082,75,00 ден, и 
процентот на наплата се движи околу 70,00% наплата , 

-Фактурирање на правни лица по разни основи – фактурирано                        
= 11.420.037,70 ден , и процентот на наплата се движи околу 95.00% наплата, 

 
Или вкупно фактурирано во вредност од 75.283.729,45 ден за период од 6 

месеци и процентот на наплата се движи просечно 87,07 % . 
 
Реализирана наплата –  
При анализа на наплата на побарувањата може да се утврди следното , 

наплатените ( собрани ) парични средства за 2022 год изнесуваат 104.191.480,00 
денари и потекнуваат од следните извори : 
 

Основ на наплата Прилив 
% на 

наплата 
Прилив 

% на 
наплата 

Година 2021 година 2022 година 
Домаќинства 43.160.338.00 42.49% 40.242.187,00 40.69% 
Правни лица и излезни  
ф-ри по разни основи 

18.957.581.00 18.67% 21.321.782,00 20.46% 

Гробишта 3.314.191.00   3.26% 2.103.268.00   2.02% 
Ситуации 28.759.450.00 28.32% 33.156.350.00 25.65% 
ЈПП 6.137.356.00   6.04% 6.128.893.00   6.06% 
Капитални субвенции од 
ЕЛС 

1.239.000,00   1.22% 1.239.000,00     1.76% 

Вкупно 101.567.916.00 100% 104.191.480.00 100% 
 Освен наплатениот дел од 104.191.480,00 ден , побарувањата и обврските 
се затворени и со компезации во висина од 492.467,00 ден  . 

Опис  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Побарувања 
од купувачи 

 
106.730.063,50 111.615.070,00 

 
118.971.537,50 

 
119.668.863,00 

 
129.684.622,10 
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Во 2022 год подмирени се следни обврски по основ на вработени , по основ 

на даноци и надоместоци како и подмирување на потребите на ЈП , овие податоци 
се споредбени со 2021 година.  

      2021 год  2022 год 
 

-Обврски спрема добавувачи   = 17.963.163,00 ден 22.070.219,00 ден 
-Агенција за вработување (вработени) =   1.204.083,00 ден            3.554.871,00 ден                      
      =19.167.246,00 ден          25.625.090,00 ден 
 
-Исплатени нето плати    = 42.660.114,00 ден 46.493.131,00 ден 
-Исплатени задршки од плати  =   3.504.261,00 ден   3.664.430,00 ден 
-Исплатен персонален данок   =   3.068.578,00 ден   3.432.374,00 ден 
-Исплатени придонеси   = 19.151.079,00 ден          20.854.844,00 ден                        
      =68.384.032,00 ден 74.444.779,00 ден 
 
-Данок на додадена вред.(редовно) =   2.759.202,00 ден  2.123.512,00 ден 
- Данок на додадена вред.(репрограм) =      100.000,00 ден     300.000,00 ден 
-Данок на добивка за 2020,2021 год =   1.244.093,00 ден       37.737,00 ден 
-Камата на ДД    =                 0,00 ден      0,00 ден 
-Аконтација за ДД     =      388.393,00 ден              694.477,00 ден                         
      =   4.491.688,00 ден  3.155.726,00 ден 
 
-Новогод.надоместок за 2020/2021 г. =     5.447.560,00 ден 5.463.955,00 ден 
-Регрес за год.одмор 2020 г  =  0,00 ден 1.046.599,00 ден 
-Јубилејни награди за 10,20,30 год =     1.594.989,00 ден    254.740,00 ден 
-Опремнина за пензија   =        522.671,00 ден    445.737,00 ден 
-Трошоци за смр.на член на семејство =        328.336,00 ден    206.410,00 ден 
-Трош.за судски спорови   =     8.747.201,00 ден    293.066,00 ден 
-Персонален данок    =        788.669,00 ден           806.801,00 ден                       
               =   17.429.335,00 ден 8.517.308,00 ден 
 
-Исплата на ЈПП спрема ЛС           =    2.264.591,00 ден 1.022.330,00 ден 
-Исплати по основ на солидарен пог.  =    1.642.940,00 ден 1.157.890,00 ден                                   
               =    3.907.531,00 ден 2.180.220,00 ден 
 
Дел 3 Обврски на ЈКП 

3.1.Обврски спрема добавувачи 
 

Обврските спрема добавувачите кога подетално ќе се разгледаат на 
полугодишните извештаи со пресек на 30.06 од тековната година , тогаш 
табеларниот преглед би бил следен од што ќе се види намалување на обврските 
за 3,324,984.90 ден како резултат само на спроведените неопходни набавки и во 
споредба од претходната година , следува : 

 

 

Опис 30.06.2018 год        30.06.2019 год 30.06.2020 год 30.06.2021 год 30.06.2022 год 

220 вкупно 13.247.783,50 11.352.483,00 12.002.498,00 21.834.039,57 18,509,054.67 
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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 48 договори со економски оператори во 2022 година, а настанати 
обврски врз извршени набавки за период од 01.01.2022 год  до 30.06.2022 год се 
во вредност од  25.825.875,00 ден. За овој период исплатени обврски спрема 
добавувачите се во вредност од 25.625.090,00 и затворени обврски со компезации 
во вредност од 492.467,00 ден  или вкупно од 26.117.557,00 ден исплатени 
обврски . 

 
3.2.Обврски спрема вработените и надомест на штета по судски 

спорови 
 

 Пресуди   
Главен  долг 237.582,00   

Персонален данок 72.969,00   
Персонален на извршени предмети 27.515,00   

Вкупно 
388.066,00 

состојба на 
30.06.2022 год 

Забелешка :  
- Вкупната обврска на овие предмети кои не се исплатени ќе биде 
главниот долг зголемен за  законска затезна камата.  
- Надомест на штета од каснување на кучиња е се почеста појава која 

само дополнително го оптоварува работењето на ЈП , а овие 
предмети се исплаќаат солидарно со Општина Прилеп . 

 
Обврски спрема вработени за неисплатени надоместоци од плата се : 

- Останата 1 рата од НН за 2021 година од 1.213.416,00 ден која рата е 
исплатена во тековниот месец по извештајот од 30.06, и 

- Исплата на регрес за годишен одмор за 2021 година од 4.907.894,00 
ден. 

- Јубилејни награди стекнати во период до 30.06.2022 г од 195.928,00 ден. 
 
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 22.719.360,00 ден , а од обврската до 6 месец 2022 година 
исплатено е вкупно 300.000,00 ден  .  

 
3.4.Обврски на ЈКП спрема Локална Самоуправа  
 
- Обврските на ЈКП спрема Локална Самоуправа по основ на ЈПП 

изнесува 14.863.672,00 ден, од кои до :  
 До 31.12.2021 година = 9.757.112,00 ден 
 До 30,06.2022 година = 5.106.560,00 ден 
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Заклучок: 
  

Крајниот исход на ЈКП Комуналец , од сите овие податоци за работењето во 
деловната 2022 година за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година , 
финансискиот резултат е загуба од 2.545.001,27 ден .  

 
                
Конкретни предлог мерки за намалување на негативното финансиско 

работење на ЈКП : 
 

Да напоменеме дека ЈКП ,, Комуналец ,, секоја година ги зголемува 
понудените услуги по оперативните планови како резултат на потребите кои 
произлегуваат од економскиот развој на самата општина . 

Затоа , потребата за финансиска помош од Локална самоуправа за 
реализација на оперативните програми , како и носење на ребаланс на 
буџетот во делот за ЈКП Комуналец , произлегува од фактот дека ЈКП нема 
извршено корекција на цената за подигање на смет , за одржување на ЈПП и 
одржување на гробните места према домаќинствата и правните лица од 2009 
год, а во моментов , поради настанатата економска , енергетска и нафтена  
криза , зголемени се повеќе кратно оперативните трошоци како и трошоците 
за вработените кои се резултат на исполнување на законските обврски по 
основ на минимална плата и усогласување на законот на административни 
службеници со законот за работни односи . 

Доколку Локалната самоуправа не е во можност да инвестира , ЈКП ќе 
мора да избери помеѓу зголемување на цените за услугите од страна на 
јавното претпријатие или на намалување на обемот на планираните работи 
во оперативните програми во согласност со Советот на Општина Прилеп . 

Во спротивно сите финансиски показатели покажуваат дека со вакво 
темпо на работење , ЈП нема да може да опстои до крајот на деловната 
година , финансиски да ги подмирува обврските по основ на основни 
набавки за репро материјали , набавка на нафта , исплаќање на трошоци за 
електрична енергија и основниот дел исплата на обврските спрема 
вработени по сите основи , цела плата , придонеси и надоместоци од плата .  

 
 
             Изготвил       Одобрил 

 
     Помошен директор за екон. и прав.раб.            ЈКП Комуналец Прилеп 
Овластен сметководител Лиценца бр. 0107995    Директор 
                м-р Николова Снежана                                                  Рубинчо Абрашоски   
                                               
                                                        
Раководител на сектор за финансиско работење 

     м-р Трумпеска Снежана  

 


