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ФИНАНСИСКИ   ИЗВЕШТАЈ 

 

 

 

 

За еден извештај за работењето да биде комплетен покрај наративниот дел по 

одделенија потребно е да се изготви и финансиски извештај заснован на законските 

прописи за јавните претпријатија и Статутот на ЈПКР ,,Услуга”. 

Службата за план и анализа заедно со сметководството изготвува месечни, 

тромесечни и на крај годишен извештај кој служи за информирање на органите на 

претпријатието и Советот на Општина Берово. Секој извештај содржи показатели од 

тековната година споредени со претходната година и треба да бидат во согласност со 

законот за трговски друштва, МСС и МСФИ и согласно со сметководствените 

политики на претпријатието. 

За таа цел се изготвени прегледи за сите поважни економски показатели со 

соодветните индикатори кои ќе овозможат пореална слика за финансиското работење 

на ЈПКР,,Услуга“ за 2018 година. 
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БИЛАНС  НА УСПЕХ  ЗА 2018 ГОДИНА 

  2018 2017 Индекс 

Приходи од работење 38.521.935 33.957.832 113.44 

Приходи од продажба  36.689.780 32.377.446 113.32 

Останати приходи 1.832.155 1.580.386 115.93 

Расходи од работењето 42.245.647 35.811.719 117.96 

Трошоци за суровини и материјали 17.273.951 10.679.229 161,75 

Услуги со карактер на матерјални трошоци птт-

услуги, закупнини,реклами,одржување   

на компјутери. 619.846  539.057 114.99 

Останати трошоци на работењето судски так, 

регистрација на возила  адвокатски,испитување 

на вода, трошоци за извршители,казни и 

пенали, и камати по решенија.           

1.262.315 1.475.548 85.55 

Трошоци за вработени 21.008.905 21.466.685 97.87 

Плати и надомести на плати 14.461.245 14.555.142 99.35 

Трошоци за даноци на плати и надоместоци 892.938 815.680 109.47 

Придонеси од задолжително социјално осиг 5.654.722 5.626.034 98.91 

Останати трошоци од вработените-

репрезентација,осигурување на возила, 

банкарски услуги 

681.178 469.829 144.98 

Амортизација на материјални средства  1.148.998 665.825 172.57 

Вредносно усогласување (обезвред) теков. 75.666            100.00 

Останати расходи од работењето 174.788 985.375 17.74 

Загуба пред оданочување  3.723.712 1.853.887 200.86 

Добивка пред оданочување 

   Данок од добивка  

 

  

 Нето загуба за деловна година 3.723.712 1.853.887 200.86 

Нето добивка за деловната година 

   Просечен број на вработени 72 79 91.14 

 

 

    ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД БИЛАНСОТ НА УСПЕХ 

 

Појаснување на некои позиции од Билансот на успех 

1. Во приходи 

        Приходи од продажба- Приходи од продажба на услуги 
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Останати приходи- Приходи од субвенции на општината, приходи од предлози од 

тужби, приходи по основ на наплатени камати . 

Од билансот веднаш се забележува дека оваа година приходите бележат пораст од 

апсолутен износ од 4.564.103 денари а тое се должи на воведувањето на новата тарифа 

за наплата на услугите со кои ги опслужуваме населението.  

   

 

 

2. Во трошоци 

Трошоци за суровини и материјали се: трошоците за  суровини и материјали 

потрошени за производство, трошоци за енергија, трошоци за резервни делови. 

Услуги со карактер на материјални трошоци се: поштенски услуги, телефонски 

услуги, услуги за одржување и заштита. 

Останати трошоци на работењето – трошоци за осигурување, банкарски услуги, 

судски такси, адвокатски услуги, објава за јавни набавки, трошоци за членови на 

управен и надзорен одбор и др. 

Останати трошоци за вработени - дневници за службени патувања, трошоци за 

одење во пензија, трошоци за репрезентација и др. 

Останати расходи од работењето - непризнаени расходи за платени камати и 

нотарски и адвокатски услуги. 

Од Билансот на успехот може да се забележи дека расходите од работењето 

бележат порас 6.433.928  денари или во индекс 117.96 индексни поени , а приходите од 

работењето има зголемување  на 113.44 индексни поени. Сите трошоци за вработените 

имаат намалување на 97.87 индексни поени, просечниот број на вработени изнесува 72 

и е намален за  91.14 индексни поени кој е помал од претходната година, а тоа се 

должи на напуштање на работници и одење на пензија.   

Како резултат на претходните показатели немајќи  доволно приходи од работењето 

да се покријат настанатите трошоци, ЈПКР покажува загуба во износ од 3.723.712 

денар азагубата е како резултат на зголемените трошоци за електрична енергија на 

ПСОВ и изградбата на потпорен зи во градски гробишта.  
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА  

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Индекс 

АКТИВА       

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 9.259.263 3.264.730 364382 

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 

СРЕДСТВА       

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 50.208.804 46.842.651 21.321 

Залихи 2.080.346 1.891.355 991911 

Побарувања од купувачи 45.687.898 44.479.875 991901 

Побарувања од поврзани друштва       

Побарувања од вработените 60.840 60.840 999999 

Побарувања од други институции 638.151 159.404 499904 

Парични средства 1.741.569 242.203 091997 

Платени трошоци за идни периоди 8.974 8.974 

 ВКУПНА АКТИВА 59.477.041 50.107.381 118.70 

        

ПАСИВА  А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 414.213 4.137.925 23112313 

1.ОСНОВНА ГЛАВНИНА 14.643.917 14.643.917 1 

ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ       

РЕЗЕРВИ       

АКОМУЛИРАНА ДОБИВКА       

ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА 10.505.992 8.652.105 919940 

ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА                

ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКА ГОДИНА  3.723.712 1.853.887 199902 

ДОЛГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ 

ОБВРСКИ 49.152.124 36.060.623 248341 

Обврски спрема добавувачи 25.032.927 19.053.969 909900 

Обврски за даноци. 10.884 3.298 009991 

Обврски за даноци и придонеси на плати и 

плати 9.442.704 9.719.459 10997 

Обврски по други основи 2.039.027 2.000.738 999919 

Други обврски за придонес за вода 2.373.248 2.111.385 991949 

Обврски по заеми и кред спре. поврз. друш. 6.225,970 

  Останати долгорочни обврски 4.027.364 3.171.774 912910 

ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ 9.910.704 9.908.833 999991 

ВКУПНА ПАСИВА 59.477.041 50.107.381 990909 

 

 Од билансот на состојба се гледа дека имаме пораст на активата и пасивата на 

118.70  индексни поени, во активата имаме пораст кај основните срдсва во износ од 

5.994.533 како отстапени од СО Берово или 283.61 индексни поени. Имаме 

зголемување  на паричните средства на 719.05 индексни поени. Во  вкупната пасива 
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имаме пораст долгорочни и краткорочни обврски за придонес за вода и останати 

долгорочни обврски. Загубата во финансиската година произлегува од зголемените 

трошоци на ПСОВ и изградбата на потпорен зид на градски гробишта.  

 

ПРИХОДИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА – РАБОТНИ ЕДИНИЦИ 

Финансискиот извештај ни ја дава реалната слика за работењето на 

претпријатието за искажаните  приходи и расходи по работни единици. 

Приходите се групирани по видови и  истите се споредени со претходната 

година.  

1. ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 

  Вид на приход 2018 2017 Индекс 

    Приходи од реконструкција на водовод 270.912 233.554 116.00 

Приходи од водоинсталатери 286.095 85.013 336.53 

Приходи од вода претпријатија 2.916.954 3.108.056 93.85 

Приходи од вода домаќинства 12.893.506 11.748.652 135.28 

Останати приходи 

 

113.035 

 Субвенции од СО 

 

125.000   

Приходи од камати 396.195 536.449 73.86 

Вкупно: 16.763.662 15.949.759 105.10 

    2. КАНАЛИЗАЦИЈА 

   

    Вид на приход 2018 2017 Индекс 

    Приходи од реконструкција на канализација 55.468 15.971 347.30 

Приходи од канализација претпријатија 493.936 778.634 63.44 

Приходи од канализација домаќинства 1.802.611 2.276.867 79.17 

Чистење на оџаци 3.200 15.200  210.53  

Вкупно: 2.355.215 3.086.672 76.30 

    3. ОТПРЕМУВАЊЕ НА ЦВРСТ ОТПАД 

   

    Вид на приход 2018 2017 Индекс 

    Приходи од смет претпријатија 1.239.000 1.255.000 98.73 

Приходи од смет установи 656.765 682.755 96.19 

Приходи од смет домаќинство 5.871.300 6.105.100 96.17 

Приходи од користење Депонија 79.510 59.419 133.81 

Останати приходи       
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Вкупно: 7.846.575 8.102.274 96.84 

 

4. МЕХАНИЗАЦИЈА 

   

    Вид на приход 2018 2017 Индекс 

    Приходи од механизација  406.365 270.677 150.13 

Приходи од субвенции од СО 221.702 

  Вкупно: 628.067 270.677 232.04 

    5.ЧИСТОТА И ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО 

   

    Вид на приход 2018 2017 Индекс 

    Приходи од паркови и зеленило 1.128.240 1.441.984 78.24 

Приходи од паркови и зеленило од изградба 54.291 21.187 256.25 

Приходи од јавна чистота по одлука 1.990.362 1.964.437 101.32 

Останати приходи       

Вкупно: 3.172.893 3.427.608 92.57 

 

6. ПАЗАР 

   

    Вид на приход 2018 2017 Индекс 

    Приходи од пазар тезги 353.826 378.686 93.43 

Приходи од пазар резервација 459.831 340.933 134.87 

Вкупно: 813.657 719.619 113.07 

    7. ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА 

   

    Вид на приход 2018 2017 Индекс 

    Приходи од одржување на гробишта 1.369.730 1.432.550 95.61 

Приходи од погребално влез во гробишта  6.000 19.800 0.08 

Приходи од субвенции од субвенции од СО 890.687      

Приходи од погреба.резервации и гроб. мес 153.400 142.971 107.29 

Вкупно: 2.419.817 1.595.321 151.68 

 

8.УПРАВА 

   

    Вид на приход 2018 2017 Индекс 

    Приходи од камати комитенти 313.171 70.178 446.25 
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Вонредни приходи - субвенции 

 

698.724 

 Приходи од предлози за тужби 26.404 37.000 71.36 

Вкупно: 339.575 805.902 42.14 

 
      

     

 

9. ПРИХОДИ ОД ПСОВ 

 

 

  

  

Приходи од пречистителна станица 4.182.474 

   

Вкупно 4.182.474 

  
ВКУПНО 1+2+3+4+5+6+7+8+9  

38.521.935 33.957.832 113.44 

1      Од табелата за производство и дистрибуција на вода имаме пораст на приходите 

на 105.10 индексни поени или во апсолутен износ 813.903 денари, а се работи во 

приходованата вода во претпријатијата и домаќинствата. Тоа се должи на сушата во 

летната сезона во градот и селските  населби  и ниските температури во последниот 

месец од годината кои ја  зголемија потрошувачката на вода.  

2     Во канализацијата приходите имаат пад  на 76.30 индексни поени а тоа се должи на 

намалувањето на цената или апсолутен износ од -731.457 денари. 

3     Отпремувањето на цврстиот отпад е на минатогодишното ниво и има пад на 96.84 

индексни поени или во апсолутен износ -255.699денари.  

4    Механизација – имаме пораст на232.04 индексни поени или во апсолутен износ од 

357.390 денари кој е како резултат на распределба на приходите од извршени услуги во 

другите работни единици. 

5   Чистота и градско зеленило имаат индекс на зголемување на 92.57 поени или во 

апсолутен износ од 254.715 денари.  

6   Пазарот бележи мал индекс на пораст на приходите на 113.07 индексни поени или 

во апсолутен износ од 94.038 денари. 

7  Одржување на гробишта – ова работна единица бележи  индекс на пораст и изнесува 

151.68 индексни поени или во апсолутен износ од 824.496 денари, а тоа се должи на 

продадени гробни места исубвенции од СО за изградба на потпорен зид, и предавање 

во употреба на градската капела на која и се пресметува амортизација и истиот износ 

се книжи како приход односно субвенција. 

8  Управата има намалување на приходите на42.14 индексни поени, како резултат на 

тоа што приходите од субвенции од СО се распределени по работни единици додека во 
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претходната година дел од тие приходи беа на управа, во апсолутен износ од -466.327 

денари. 

9. Станицата за отпадни води има приход со воведувањето на наплата на прочистување 

на отпадните води,и изнесува 4.182.474 денари.  

 

 

РАСХОДИ ПО ОДЕЛЕНИЈА - РАБОТНИ ЕДИНИЦИ 

 

 

Исто така и расходите се групирани по одделенија , но сакаме да истакнеме дека 

има трошоци кои што се однесуваат за повеќе одделенија и не можат 100 процентно 

точно да се искажат. 

РАСХОДИ ПО РАБОТНИ ЕДИНИЦИ 

   

1. ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ВОДА 

  Вид на расход 2018 2017 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 895.651 463.011 193.44 

Алуминиум сулфат 1.185.600 1.074.040 110.39 

Флопан 23.111 39.211 58.94 

Хидратна вар 459.150 359.795 127.61 

Течен хлор  219.960 192.709 114.14 

Сурова вода 3.487.012 3.161.771 110.27 

Трошоци за времено вработени  160.342  

 

  

Трошоци за електрична енергија  656.963 643.138 102.15 

Трошоци за гориво 456.184 351.537 129.77 

Трошоци за дрва 49.809 32.707 152.29 

Услуги со карактер на мат.трошоци 186.544 184.556 101.08 

Трошоци за испитување на вода  327.980 311.650 105.24 

Амортизација 422.196 665.825 63.41 

Трошоци за вработените 6.317.814 6.112.253 103.36 

Трошоци за осигурување имот 34.066 21.952  155.18 

Останати расходи -камати 173.709 471.480 36.84 

Судски такси и адвокадски/  324.931 918.852  35.36  

Отпремнина за одење во пензија  87.119 107.838  80.77  

Вкупно: 15.468.141 15.112.325 102.35 

    2. КАНАЛИЗАЦИЈА 
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    Вид на расход 2018 2017 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 76.771 25.389 302.38 

Трошоци за вработените 460.068 498.895 92.22 

Отпремнина за одење во пензија 49.018 

  Амортизација 822 

  Вкупно: 586.739 524.284 111.91 

 

 

 

3. ОТПРЕМУВАЊЕ НА ЦВРСТ ОТПАД 

  

    Вид на расход 2018 2017 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 265.820 80.536 330.06 

Трошоци за заштита и др.трошоци  127.815 240.990  53.04 

Трошоци за гориво 745.350 579.138 128.70 

Трошоци за вработените 2.952.401 2.857.067 103.34 

Трошоци за времено вработени 285.276 

  Услуги со карак.на матер трошоци 60.225 

  Трошоци за осигурување 5.285 

  Останати трошоци 8.280 

  Вкупно: 4.450.452 3.757.731 118.43 

    

    4. МЕХАНИЗАЦИЈА 

   

    Вид на расход 2018 2017 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 1.052.513 529.481 198.78 

Трошоци за дрва 24.297 11.765 206.52 

Трошоци за вработените 1.813.281 1.842.578 98.52 

Трошоци за осигурување имот 4.344 31.292 13.88 

Трошоци за регистрација на возила 33.541 43.719 76.72 

Останати расходи 5.300  17.972  29.49 

Отпремнина за одење во пензија 46.712     

Трошоци за гориво 4.958 

  Трошоци за амортизација 351.489 

  Вкупно: 3.336.435 2.476.807 134.71 

    5.ЧИСТОТА И ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО 
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    Вид на расход 2018 2017 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 316.560 254.573 124.35 

Останати трошоци – 18.458  71.326 25.88  

Трошоци за гориво 210.590 185.290 113.65 

Трошоци за вработените 2.841.103 2.729.685 104.08 

Трошоци за времено вработени  205.224 

  Троѓоци за ситен инвентар 16.885 

  Трошоци за амортицација 66.428 

  Отпремнина за одење во пензија 47.884 

  Вкупно: 3.723.132 3.240.874 114.88 

    6. ПАЗАР 

   Вид на расход 2018 2017 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 36.656 8.000 458.20 

Трошоци за вработените 406.682 540.321 75.27 

Отпремнина за одење во пензија 47.248     

Трошоци за времено вработени 88.333 

  Трошоци за амортизација 2.710 

  Останати трошоци 2500 

  Вкупно: 584.129 597.095 97.83 

 

 

7. ОДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА 

    Вид на расход 2018 2017 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 2.381.272 43.835 5.432.35 

Трошоци за обештетување 203.000 189.000 107.41 

Трошоци за вработените 1.018.095 1.144.010 88.99 

Трошоци за времено вработени 86.555 

  Трошоци за гориво 1.718 

  Трошоци за амортизација 290.687 

  Отпремнина за одење во пензија 47.884 

  Вкупно: 4.029.211 1.376.845 292.64 

    8.УПРАВА 

   

    Вид на расход 2018 2017 Индекс 

Трошоци за суровини и материјали 286.247 215.835 132.62 
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Трошоци за електрична енергија  20.507 53.979 37.99 

Трошоци за гориво 212.967 187.742 113.44 

Трошоци за дрва 97.514 90.388 107.88 

Услуги со карактер на мат.трошоци 241.097 268.582 89.77 

Трошоци за вработените 3.613.290 3.955.799 91.34 

Дневници за службено патување 176.984 63.295 279.62 

Трошоци за репрезентација 109.161 97.313 112.17 

Банкарски услуги за платен промет 47.944 76.924 62.33 

Отпремнина за одење во пензија 44.890 

 

  

Останати расходи 527.571 539.305 97.82 

Трошоци за времено вработени 77.293 

  Трошоци за амортизација 9.443 

  Трошоци за осигурување  на имот 15.446 

  Вкупно: 5.480.354 5.549.162 98.76 

    9. СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ 

   

    Вид на расход 2018 2017 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 222.130 18.257 1.216.68 

Трошоци за електрична енергија  2.736.906 1.847.025 148.18 

Трошоци за дрва 24.827 21.645 114.70 

Услуги со карактер на мат.трошоци 1.665 12.000 13.87 

Трошоци за вработените 1.586.171 1.316.248 120.51 

Останати расходи 10.192 10.195 99.97 

Трошоци за амортизација 5.163 

  Вкупно: 4.587.054 3.225.370 142.22 

    Вид на расход 2018 2017 Индекс 

    Трошоци за суровини и материјали 5.533.620 2.191.557 252.50 

Алуминиум сулфат 1.185.600 1.074.040 

             

110.39 

Флопан 23.111 39.211 58.94 

Хидратна вар 459.150 359.795 121.61 

Натриум хипохлорид 219.960 192.709 114.14 

Сурова вода 3.487.012 3.161.771 110.29 

Трошоци за обештетување 203.000 189.000  107.41 

Трошоци за електрична енергија  3.414.376 2.544.142 134.21 

Трошоци за гориво 1.631.767 1.303.707 125.16 

Трошоци за дрва 196.447 156.505 125.52 

Услуги со карактер на мат.трошоци 619.846 465.138 133.26 
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Трошоци за вработените 21.008.905 20.996.856 100.06 

Амортизација 1.148.998 665.825 172.57 

Дневници за службено патување 189.852 63.295 300.37 

Останати трошоци за вработените 148.811  

 

100  

Трошоци за репрезентација 109.161 97.313 112.17 

Трошоци за осигурување имот   56.958 53.244 106.97 

Трошоци за регистрација на возила  45.854 43.719 104.88 

Банкарски услуги за платен промет 47.944 76.924 62.33 

Останати расходи 1.224.612 1.957.804 62.55 

Отпремнина за одење во пензија 370.755 179.164 206.94 

Трошоци за времено вработени 903.023 

 

100 

Трошоци за ситен инвентар 16.885 

 

100 

    ВКУПНО: 42.245.647 35.811.719 117.96 

 

1.        Трошоците за производство и дистрибуција на вода се искажани по видови  и 

поединечно може да се види движењето на пооделен трошок. Заедничкиот индекс е 

102.35 и е поголем од минатогодишниот за 1.94 индексни поени. 

2.        Канализацијата има раст на 111.91 индексни поени,  и е како резултат на раст на 

трошоците за вработени со апсолутен износ од 62.455  денари.  

3.      Отпремувањето на цврстиот отпад има тренд на раст од  118.43 индексни поени, а 

разлика апсолутна вредност од 692.721 денари. 

4.       Механизацијата има мал индекс на пораст  на трошоците на 134.71 индексни поени, 

а е резултат како пораст  на трошоците за поправка на возилата и во апсолутен износ 

од 859.628 денари. 

5.     Трошоците за чистота и градско зеленило се со пораст на 114.88 индексни поени или 

изразено во апсолутна вредност 517.742 денари. 

6.      Пазарот  има индекс на пад на трошоците на 97.83 индексни поени, а тоа се должи 

на намалување на трошоците за вработени поради одење во пензија  еден работник, а 

во апсолутна вредност изнесува 12.966 денари. 

7.       Одржувањето на гробишта има пораст на 292.64 индексни поени или во апсолутна 

вредност од 2.652.366 денари,а тоа се должи на направените тршоци  за изградба на 

потпорен зид. 

8.       Управата како одделение пад на трошоците  на 98.76 индексни  поени или во 

апсолутна вредност од 68.808 денари.  
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9.        Станицата за отпадни води има пораст на трошоците од142.22 индексни поени или 

во денари1.361.684 а тоа се дожи на зголемената потрошувачка на електрична енергија.       

Од  табелата за расходи по видови се гледа движењето на трошоците групирано по 

видови и споредени меѓу себе со индекс за 2018 на 117.96  и  2017 со индекс на 98.95 

индексни пени, што се гледа дека се зголемени за19.01% . 

- Важно е да се знае дека во останати расходи влегуваат – судски, трошоци, 

адвокатски трошоци, нотарски трошоци, трошоци за управен одбор и надзорен 

одбор, камати.  

 

 

ПРИХОДИ И СТРУКТУРА ПО ОДДЕЛЕНИЈА 

ВИД НА ПРИХОД 2018 2017 Индекс 

Прозводство и дистрибуција на вода 16.763.662 15.949.759 105.10 

Приходи од канализација 2.355.215 3.086.672 76.30 

Отпремување на отпад 7.846.575 8.102.274 96.84 

Механизација 628.067 270.677 232.04 

Чистота и градско зеленило 3.172.893 3.427.608 92.57 

Пазар 813.657 719.619 113.07 

Погребални услуги 2.419.817 1.595.321 151.68 

Управа  339.575 805.902 42.14 

Станица за отпадни води  4.182.474      

Вкупно приходи 35.521.935 33.957.832 113.44 

 

Од табелата за структурата на приходи по одделенија се гледа поединечно 

учеството на секое одделение  и неговиот  индекс во вкупните приходи и движењата во 

однос на претходната година . 

Одделението производство и дистрибуција на вода има зголемен индекс на 

105.10 и учествува во структурата од 43.52% од вкупниот приход. 

Одделението канализација кое е во корелација со производството на вода го   

намалува приходот во структурата на 76.30  индексни поени, а учеството е 6.11%. 

Отпремувањето на отпадот бележи пад на учеството во вкупниот приход на 

терет на останатите работни единици кои имаат пад и сега учеството на отпадот е 

20.37%  . 

Механизацијата е одделение со најмало учество во приходот и изнесува1.63%, а 

бил 0,8% во минатата година. 
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Чистота и градско зеленило има учество од 8.24% или тоа е намалено на 1.86% 

индексни поени. 

Пазарот е на минатогодишното ниво  учествува во структурата со 2.11%. 

Погребалните услуги во вкупниот приход имаат учество 6.28%  . 

Управата има пад од претходната година и учество со 0,88% . 

            Прочистителна станицо учествува во приходот со 10.86% 

 

 

РАСХОДИ И СТРУКТУРА ПО ОДДЕЛЕНИЈА 

    ВИД НА РАСХОДИ 2018 2017 Индекс 

Производство и дистрибуција на вода 15.468.141 15.112.325 102.35 

Расходи од канализација 586.739 524.284 111.90 

Отпремување на отпад 4.450.452 3.757.731 118.43 

Механизација 3.336.435 2.476.807 134.71 

Чистота и градско зеленило 3.723.132 3.240.874 114.88 

Пазар 584.129 548.321 97.83 

Погребални услуги 4.029.211 1.376.845 292.64 

Управа  5.480.354 5.549.162 98.76 

Станица за отпадни води 4.587.054 3.225.370 142.22 

Вкупно расходи 42.245.647 35.811.719 117.96 

 

Од табелата за структурата на расходите се гледа учеството на секое одделение 

поединечно во вкупните расходи.  

Така учеството на производството и дистрибуција на вода е со 36.6% а минатата 

година 42.2%. 

Канализацијата има учество од 1,4%  а во 2017 е 1,5% . 

Отпремувањето на цврстиот отпад  учествува со 10.5% и во однос на 2017 

имаме намалување  за 0.3 поени. 

Механизацијата како одделение има учество од 7.9% или индекс на пораст на 

134.71 индексни поени. 

Чистота и градско зеленило има учествува од 8.8% или индекс на пораст на 

114.88 индексни поени. 

Пазарот бележи  пад на 97.83 индексни  поени а учествува со 1,4%. 

Одржувањето на гробишта имаат зголемено учество и изнесува 9.5% а индексот 

е 292.64 индексни поени. 
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 Управата е намалено од претходната година  е 13.00%  а индексот е 98.76 

индексни поени. 

Станица за отпадни води е зголемено учеството и изнесува 10.9% а индексот е 

142.22 индексни поени. 

 

 

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ПРИХОДИ И 

РАСХОДИ ПО ОДДЕЛЕНИЈА 

 

Приход Расход 

 ОДДЕЛЕНИЕ 2018 2018 Разлика 

Прозводство и дистрибуција на вода 16.763.662 15.468.141 1.295.521 

Приходи од канализација 2.355.215 586.739 1.768.476 

Отпремување на отпад 7.846.575 4.450.452 3.396.123 

Механизација 628.067 3.336.435 -2.708.368 

Чистота и градско зеленило 3.172.893 3.723.132 -550.239 

Пазар 813.657 584.129 229.528 

Одржување на гробишта  2.419.817 4.029.211 -1.609.394 

Управа  339.575 5.480.354 -5.140.779 

Станица за отпадни води 4.182.474  4.587.054 -404.580 

Вкупно приходи 38.521.935 42.245.647 -3.723.712 

 

Од табелата може да се види на најсликовит начин кои одделенија работат 

позитивно или негативно. 

Одделението производство и дистрибуција на вода искажува позитивен  

резултат од 1.295.521  денари. 

Канализација искажува добивка од 1.768.476 и е единица која прави најмалку 

трошоци, а како трошок се јавуваат само трошоците за вработени. 

Во апсолутен износ најголем позитивен резултат остварува одделението за 

отпремување на отпад  бидејќи трошоците не се целосно опфатени и се на терет на 

механизацијата, но тука мора да истакнеме дека дел од трошоците за оваа дејност се 

прелеваат и паѓаат на терет на механизацијата и затоа е потребно овие две одделенија 

да се гледаат заедно и има 3.396.123 денари. 

Механизацијата има загуба од 2.708.368 денари и во неа се вклучени дел од 

трошоците направени за одделението за отпремување на цврст отпад, а е потребно од 

овие трошоци да се распределат на останатите работни единици по клучот учество во 

структурата. 
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Чистота и градско зеленило покажува загуба од- 550.239 денари  . 

Пазарот прави позитивна разлика од 229.528 денари , одржувањето на гробишта  

покажува добивка како резултат на продажба на гробни места од 153.400 денари. 

Управата има  негативен резултат од -5.140.779 денари.   

Станицата за отпадни води има загуба од - 404.580 денари. 

Значи ЈПКР „УСЛУГА“ Берово искажува загуба од 3.723.712 денари поради 

зголемените трошоци на ПСОВ и изградбата на потпорен зид на градски гробишта. 

 

 

 

       

 

ПРОЦЕНТ НА НАПЛАТА 

 

Процентот на наплата на побарувањата не влијае на финансискиот резултат, но 

е многу битен економски индикатор од кој зависи ликвидноста и финансиската 

одржливост на претпријатието. Од ова произлегува нашата обврска  редовно, месечно 

да ги известуваме органите на претпријатието, Градоначалникот и Советот. 

Од табелата збирен процент на наплата за физички лица на 06.02.2019 год. 

процентот бил 84.35% за сите реони додека во ланската година овој процент бил 

82.00%. Значи процентот на наплата од ланската година има раст од повеќе од 2.35%. 

И од табелите исто така се гледа и процентот на наплата по реони и истите може да се 

споредат со ланските. 

Збирниот процент за наплата на деловни партнери дуќани во 2018 изнесува 

63.60% а во 2017 бил 65.00% или тоа е намалување   на наплатата за 1.40%. За 

правните субјекти процентот во 2018 е 86.73%, а во 2017 е 90.00% или тоа е 

намалување за 3.27%. 

Од таблата за месечното известување за стапката на наплата на ЈПКР,,Услуга“ 

Берово со која го известуваме Градоначалникот и Општината секој месец се следи 

процентот на наплата за секој месец поединечно за физички лица, дуќани и индустрија. 

Од горе изнесените податоци и анализи се заклучува дека проблемите во 

финансиското работење произлегуваат од искажување на загуба последниве неколку 

години, а се резултат на повеќе причини, но најмаркантна е непокривање на трошоците 
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на пречистителната станица за отпадни води што за екологијата на општината е од 

големо значење. 

 

Берово 

Февруари,2019 год. 

       ЈПКР,,Услуга”- Берово 

  Изготвил:                           Директор 

Мирчовски Лупчо              Дип.маш.инг. Илија Рунтевски 

_________________       _____________________________ 

           

 


