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ВОВЕД 

 

 

 

 

  Целта на финансиските извештаи е да се обезбедат информации во врска со финансиската 

состојба, успешноста на работењето и промените во финансиската состојба на претпријатието. 

Целта на овој извештај е да се информираат органите на  претпријатието и Советот на Општина 

Берово за работење на претпријатието за 2021год.  

Оваа година имаме набавка на хадвер и имплементација на нов софтвер за наплата и 

сметководство со кој имавме промена на приходните и трошковните центри па затоа споредбата со 

претходната година не можеме да кажеме дека е во целост точна. Извештајот  содржи показатели од 

тековната година и преработени показатели од претходната година.     

          Извештаите се изготвени во согласност со законот за трговски друштва, МСС, МСФИ и 

сметководствените политики на претпријатието. Финансиските извештаи треба објективно да ја 

презентираат финансиската состојба и финансиското работење.  

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

индикатори кои ќе овозможат по реална слика за финансиското работење на ЈПКР„Услуга“ Берово. 
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1.1 Биланс на успех 

 

БИЛАНС  НА УСПЕХ  ЗА 2021 ГОДИНА 

  2021 2020 индекс 

Приходи од работење 45.013.884 44.016.224 102.26 

Приходи од продажба  41.260.113 39.255.029 105.11 

Останати приходи 3.753.771 4.761.195 78.84 

Расходи од работењето 47.905.887 43.054.778 111.27 

Трошоци за суровини и материјали 16.728.334 14.627.024 114.37 

Услуги со карактер на материјални трошоци птт-

услуги, закупнини,реклами,одржување   

на компјутери,трошоци за тековно одржување. 1.773.545 1.149.080 154.34 

Останати трошоци на работењето судски так, 

регистрација на возила  адвокатски,испитување 

на вода, трошоци за извршители,казни и пенали, 

и камати по решенија. 
1.291.264 1.682.268 76.76 

Трошоци за вработени 25.561.513 22.929.593 111.49 

Плати и надомести на плати 17.454.252 15.594.355 111.93 

Трошоци за даноци на плати и надоместоци 6.217.521 5.636.003 110.32 

Придонеси од задолжително социјално осиг 1.889.740 1.699.235 111.21 

Останати трошоци од вработените-

репрезентација, осигурување на возила, 

банкарски услуги 
65.751 349.900 18.79 

Амортизација на материјални средства  2.456.732 1.994.505 123.17 

Вредносно усогласување (обезвред) теков.    

Останати расходи од работењето 28.748 220.358 13.05 

Загуба пред оданочување  2.892.003  100.00 

Добивка пред оданочување  961.446 100.00 

Данок од добивка   96.990 100.00 
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Нето загуба за деловна година 2.892.003  100.00 

Нето добивка за деловната година  961.446 100.00 

Просечен број на вработени 77 68 113.24 

    

 

ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД БИЛАНСОТ НА УСПЕХ 

Во Билансот на успехот сe прикажани промените кои настанале во претпријатието во 

определен временски период како резултат на деловната активност на истата во тој период. Овој 

финансиски извештај е детален преглед на сите приходи и трошоци што ги остварило 

претпријатието за одреден временски период и го прикажува крајниот резултат (добивка,загуба). 

Доколку приходите сe поголеми од трошоците, претпријатието остварило позитивен финансиски 

резултат, а доколку трошоците ги надминуваат приходите во тој случај станува збор за загуба.  

Појаснување на некои позиции од Билансот на успех 

1. Во приходи 

  Приходи од продажба- Приходи од продажба на услуги 

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 997.660  денари а тоа се должи на трошок кој е 

создаден во минатото при раскнижување на платата за вработените за време на боледување кој е 

исплатено и е книжено како исплатено во платата, а не како боледување бидејќи во пресметката се 

искажува како боледување ,а во исплатата на плата влегува во плата. Што значи боледувањето било 

раскнижување во платата како трошок а не како боледување. Сега со надградбата на софтверот 

интервениравме кај програмерите и ова е средено од оваа година посебно се книжи боледувањето 

посебно платата. За да не биде отворена картицата за боледување која се провлекувало низ долги 

години а е исплатено боледувањето  која претходните години влегувало како трошок во платата 

сега вршиме исправка со тоа што го книжиме како приход. 

 

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,трошоци за тековно 

одржување, телефонски услуги, услуги за одржување и огласи. 

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

такси, адвокатски услуги, објава за јавни набавки, трошоци за членови на управен и надзорен 
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одбор,дневници за службени патувања, трошоци за одење во пензија, трошоци за репрезентација и 

др. 

Останати трошоци за вработени –плати и надоместоци за плати. 

 Останати расходи од работењето - непризнаени расходи за платени камати . 

Од Билансот на успехот може да се види дека и расходите од работењето се зголемуваат кое се 

должи на зголемените услуги со карактер на материјални трошоци. Во текот на претходната година 

отворивме конто за трошоци за тековно одржување,ремонт и услуга кои во билансот на успех 

влегуваат во услуги со карактер на материјални трошоци а претходно овие трошоци се книжеа како 

трошоци за суровини и материјали. 

ЈПКР „Услуга“ во своето годишно работење има остварено загуба која изнесува 2.892.003ден, а 

тоа се должи од зголемените трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги како и зголемување 

на платите и цената на електричната енергија како и горивото за возилата. 

 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА  

ПОЗИЦИЈА 2021 2020 индекс 

АКТИВА     

МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 13.470.804 14.582.833 92.37 

ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 

СРЕДСТВА    

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 53.889.307 51.899.212 103.84 

Залихи 2.376.605 2.297.977 103.42 

Побарувања од купувачи 49.608.792 47.133.126 105.25 

Побарувања од поврзани друштва    

Побарувања од вработените    

Побарувања од други институции  288.838 100.00 

Парични средства 1.903.910 2.179.271 87.36 

Платени трошоци за идни периоди    

ВКУПНА АКТИВА 67.360.111 66.482.045 101.32 

     

ПАСИВА  А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ -1.484.462 1.407.542 815.92 

1.ОСНОВНА ГЛАВНИНА 15.139.538 15.139.538 100.00 

ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ    

РЕЗЕРВИ    

АКОМУЛИРАНА ДОБИВКА 864.456 864.456 100.00 

ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА -14.596.453 -14.596.452 100.00 

ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА  864.456 100.00 

ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКА ГОДИНА  -.2.892.003  100.00 

ДОЛГОРОЧНИ И КРАТКОРОЧНИ 

ОБВРСКИ 41.298.495 48.211.663 85.66 
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Обврски спрема добавувачи 25.321.846 20.096.195 126.00 

Обврски за даноци.    

Обврски за даноци и придонеси на плати и 

плати 353.707 1.337.853 26.44 

Обврски кон вработените 10.893.835 10.664.820 102.15 

Тековни даночни обврски -321.239  100.00 

Обврски по заеми и кред спре. поврз. друш.  11.284.698 100.00 

Останати долгорочни обврски 5.050.347 4.828.097 104.060 

ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ 27.546.077 16.862.840 163.35 

ВКУПНА ПАСИВА 67.360.111 66.482.045 101.32 

 

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

101.32 индексни поени, во активата имаме намалување  кај паричните средства во износ од 

275.361.Обврската спрема добавувачи ни се зголемени поради зголемувањето на цената на 

струјата. Обврските за даноци и придонеси на плати и плати се намалува затоа што на ова 

АОП 099 влегуваат само обврските за доплата на дополнителните придонеси а на АОП 100 

се зголемува за другите обврски спрема вработените. На АОП 101 се искажани претплатата 

на ДДВ. Одложено плаќање на трошоците ни се зголемуваа затоа што обврските спрема 

АД Водостопанство ни се префрлени како пасивни временски обврски. 

 

1.2 Приходи по сектори 

ВИД НА ПРИХОД           2021           2020 Индекс 

ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ 
0 

0 
0 

ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО 902.167 0 100.00 

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 17.996.041 18.689.598 96.29 

СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА 2.353.008 2.664.822 88.30 

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 5.404.026 4.193.198 128.88 

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗЦИЈА 10.653.486 9.679.806 110.06 

ЈАВНА ЧИСТОТА,ПАЗАР И ГРОБИШТА 7.823.154 7.027.834 111.32 

КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА 0 0 0 

ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ 0 0 0 

Вкупно приходи 45.013.884 44.016.224 102.26 
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 Сектор за општи и правни работи нема остварено приход во 2021. 

 Сектор за финансии и сметководство има остварено приход од 902.167 ден од камати и 

затварањето на боледувањето за вработените кој е исплатен но не и раскнижен како боледување 

туку како трошок во платата. 

 Сектор производство и дистрибуција на вода има намален приход во однос на 

претходната година за 3.71 идексен поени со намалениот приход од субвенции и адвокатски услуги. 

 Сектор канализација има намален приход од 11.7 со намалување на цената за 

канализација. 

 Пречистување на урбани отпадни води има зголемен приход од 28.88 со зголемување на 

цената. 

 Сектор комунална хигиена и механизација има зголемување на приходот за 10.06 со 

проширување на услугата собирање на смет во с.Двориште и Суви Лаки и субвенциите за новите 

возила. 

 Сектор јавна чистота,пазар и гробишта имаме минимално зголемување на приходот за 

11.32 идексни поени со зголемување на приходот од зимското одржување. 

 Сектор катастер предмер и пресметка нема остварени приходи. 

 Сектор заеднички служби нема остварено приход. 

 Поединечно по сектори не можеме да кажеме дека споредбата е точна затоa што во 2020 

година имавме и сектор Управа кој имаше остварено приход од 1.760.964ден. кои во 2021год. се 

прераспределени по секторите формирани по систематизацијата на ЈПКР “Услуга”. 

 Вкупно приходите се зголемени за 997.660 денари или 2.26 индексни поени. 
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1.2.1 Приходи по одделенија 

 

СЕКТОРИ ОДДЕЛЕНИЈА 2021 2020 ИНДЕКС 

ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ Правни работи 0   

Човечки ресурси 0   

ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО 

Финансии 902.167   

Наплата 0   

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 

Одржување 17.219.485   

Водоводна мрежа 766.095   

Контрола 10.460   

СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА Одржување на канализација 2.235.0007   

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

Хемиска лабораторија за отпадни води 0   

Машинско одржување на пумпни станици 

за фекални води 

5.404.026   

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗЦИЈА 

Комунална хигиена 9.754.212   

Механизација и возила 899.274   

ЈАВНА ЧИСТОТА,ПАЗАР И ГРОБИШТА 

Јавна чистота  4.109.545   

Пазар 673.466   

Градски гробишта 3.040.143   

КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА 

Катастер 0   

Предмер и пресметка 0   

ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ Заеднички служби 0   

ВКУПНО вкупно 45.013.884   
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1.Сектор за правни и општи работи 

   

    Вид на приход 2021 2020 индекс 

 

   

 

   

2.Сектор за финансии и сметководство    

 

   

Вид на приход 2021 2020 индекс 

 

   

Останати приходи од работењето 897.707   

Приходи врз основа на камати 4.460   

Вкупно: 902.167   

 

3.Сектор за производство и дистрибуција за 

вода    

 

   

Вид на приход 2021 2020 индекс 

 

   

Приходи од водоинсталатери 307.854   

Приходи од вода - Физички лица 14.372.278   

Приходи од вода - фирми 2.147.285   

Приходи од вода -Установи 725.875   

Приходи од субвенции 71.995   

Приходи од предлози за тужби 33.015   

Приходи од адвокатски услуги 236.990   

Приходи врз основа на камати 100.747   

Вкупно: 17.996.040   

 
   

4.Сектор канализација    

    

Вид на приход 2021 2020 индекс 

 

   

Приходи од работна рака 18.219   

Приходи од канализација - Фирма 305.034   

Приходи од канализација - Физички лица 1.359.690   

Останати од канализација - Установи 65.135   

Чистење на оџаци 1.000   

Приходи од субвенции 485.928   

Вкупно: 2.235.008   
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5.Сектор за прочистување урбани отпадни 

води 

 

   

Вид на приход 2021 2020 индекс 

 

   

Приходи од пречистување-физички лица 4.695.520   

Приходи од пречистување-установи 573.990   

Приходи од пречистување-фирми 134.514   

Вкупно: 5.404.026   

 

   

6.Сектор комунална хигиена и механизација 

    

 

   

Вид на приход 2021 2020 индекс 

 

   

Приходи од смет - фирми 1.362.149   

Приходи од смет - установи  292.356   

Приходи од смет - физички лица 7.395.300   

Приходи од користење депонија 17.735   

Приходи од механизација 418.173   

Приходи од смет - дуќани 358.533   

Приходи од задршки од вработени 2.066   

Приходи од субвенции 807.172   

Вкупно: 10.653.486   

 

7.Сектор јавна чистота и зеленило,пазар и 

гробишта    

 

   

Вид на приход 2021 2020 индекс 

 

   

Приходи од механизација 78.700   

Приходи од пазар - тезги 139.398   

Приходи од пазар - резервации 534.067   

Приходи од паркови и зеленила 1.576.536   

Приходи од јавна чистота                    2.430.226   

Приходи од одржување на гробишта 1.337.630   

Приходи од погребално - капела 168.600   

Приходи од продажба на гробно место 186.000   

Приходи од влез во гробишта 134.740   

Приходи од изработка на цокла 121.500   

Приходи од субвенции 1.115.755   
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Вкупно: 7.823.154   

 

8.Сектор за катастер, предмер и пресметка 

 

  

Вид на приход 2021 2020 индекс 

 

 

9.Сектор заеднички служби    

 

   

Вид на приход 2021 2020 индекс 

 

   

 

1.3 Трошоци по сектори 

ВИД НА ТРОШОК           2021 2020 Индекс 

ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ 1.058.135 0 100.00 

ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО 3.776.714 0 100.00 

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 14.037.598 15.308.698 93.46 

СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА 2.114.032 866.629 243.94 

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 6.087.044 4.242.812 143.67 

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗЦИЈА 8.450.030 8.547.267 98.86 

ЈАВНА ЧИСТОТА,ПАЗАР И ГРОБИШТА 10.298.739 8.088.331 127.33 

КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА 0 0 0 

ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ 2.083.593 0 100.00 

Вкупно трошок 47.905.887 43.054.778 111.27 
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Трошоци за општи и правни работи за 2021 год. имаме остварено1.058.135. 

Трошоци за финансии и сметководство имаме 3.776.714. 

Трошоци за производство и дистрибуција на вода за разлика од претходната година ни се 

намалени за 1.271.100 или за 6.46 индексни поени како резултат на прераспределбата на 

работниците а со тоа намалување на трошоците за плати во овој сектор. 

Сектор канализација има зголемување на трошоците за 143.67 индексни поени со зголемување 

на трошоците за плата како и зголемени трошоци за амортизација со набавката на машината за 

канализација. 

Исто така трошоците и за пречистување на урбани отпадни води ни се зголемени за 43.67 

индексни поени со покачување на цената за електрична енергија. 

Комунална хигиена и механизација имаме минимално намалување  на трошокот ,односно 

апсолутно за 97.237. 

Трошоците за јавна чистота, пазар и гробишта ни се зголемени за 27.33 индексни поени затоа 

што во 2020год во овој период немавме трошоци за одделение пазар. 

Катастер премер и пресметка немаме остварено трошоци. 

Трошокот за заеднички служби изнесува 2.083.593. 

Поради промената на секторите од лани во сектор управа имавме трошоци во износ од 

6.001.041ден., оваа година трошокот од управа е прераспределен во три сектори и тоа сектор за 

општи и  правни работи, сектор за финансии и сметководство и сектор заеднички служби и вкупно 

изнесува6.918.442. Што значи дека и овде имаме зголемување на трошоците за 917.401апсолутно 

или за 15.29 индексни поени. 

Не можеме да кажеме дека оваа споредба е точна затоа што имаме и прераспределба на 

работниците по секторите, а трошоците за вработените зафаќаат најголем процент од вкупните 

трошоци во секторите. 

Вкупните  трошоци за 2021 година ни се зголемени за  11.27 индексни поени или апсолутно за 

4.851.109.
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1.3.1 Трошоци по одделенија 

СЕКТОРИ ОДДЕЛЕНИЈА 2021 2020 ИНДЕКС 

ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ Правни работи 378.715   

Човечки ресурси 697.420   

ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО 

Финансии 2.946.859   

Наплата 829.855   

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 

Одржување 8.786.252   

Водоводна мрежа 3.277.549   

Контрола 1.973.796   

СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА Одржување на канализација 2.114.032   

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ 

Хемиска лабораторија за отпадни води 3.928.459   

Машинско одржување на пумпни станици 

за фекални води 

2.158.585   

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И МЕХАНИЗЦИЈА 

Комунална хигиена 4.827.574   

Механизација и возила 3.622.456   

ЈАВНА ЧИСТОТА,ПАЗАР И ГРОБИШТА 

Јавна чистота  5.849.105   

Пазар 1.068.144   

Градски гробишта 3.381.490   

КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И ПРЕСМЕТКА Катастер Предмер и пресметка 0   

ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ Заеднички служби 2.083.593   

ВКУПНО вкупно 47.905.887   
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1.Сектор за правни и општи работи  

   

    Вид на трошок 2021 2020 индекс 

 

   

Трошоци за суровини и материјали 7.460   

Трошоци за стручна литература 2.500   

Поштенски услуги,телефонски услуги и 

интернет 11.550   

Трошоци за тековно одржување ремонт и услуги 3.695   

Трошоци за плати и надоместоци за плати 765.777   

Трошоци за амортизација 9.078   

Трошоци за семинари 8.051   

Трошоци за службен весник 48.907   

Трошоци за адвокатски услуги 49.005   

Трошоци за објава на јавни набавки 15.600   

Трошоци за времено вработени 136.512   

Вкупно: 1.058.135   

    

    

2.Сектор за финансии и сметководство    

 

   

Вид на трошок 2021 2020 индекс 

 

   

Трошоци за суровини и материјали 225.981   

Трошоци за времено вработени 282.192   

Трошоци за електрична енергија 101.764   

Трошоци за гориво 4.745   

Трошоци за дрва 127.680   

Поштенски услуги,телефонски услуги и 

интернет 269.578   

Трошоци за огласи 120.597   

Трошоци за одржување на компјутери 77.090   

Трошоци за плати и надоместоци за плати 2.005.708   

Дневници за службено патување 3.160   

Трошоци за семинари 20.800   

Трошоци за надоместок за УО и НО 46.662   

Трошоци за спонзорства и донации 10.000   

Трошоци за репрезентација 2.275   

Банкарски услуги и платен промет 103.047   

Адвокатски услуги 344.924   

Трошоци за централен регистар и токени 17.145   

Останати трошоци од работењето 13.370   
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Вкупно: 3.776.714   

 

 

 

3.Сектор за производство и дистрибуција за 

вода    

 

   

Вид на трошок 2021 2020 индекс 

 

   

Трошоци за суровини и материјали 658.136   

Трошоци за реагенси 913.657   

Трошоци за сурова вода 2.909.700   

Трошоци за времено вработени 154.542   

Трошоци за електрична енергија 1.419.474   

Трошоци за гориво 625.854   

Трошоци за дрва 45.361   

Поштенски услуги,тел.услуги и интернат 30.625   

Трошоци за тековно одржување 249.045   

Трошоци за закупнини 2.700   

Трошоци за плати и надоместоци за плати 5.917.581   

Регрес за годишен одмор 359.964   

Трошоци за амортизација 327.276   

Дневници за службено патување 1.080   

Трошоци за семинари 4.500   

Трошоци за испитување на вода 299.100   

Трошоци за адвокатски услуги 10.477   

Трошоци за АДКОМ 54.960   

Регистрација на возила 4.848   

Останати услуги (регулаторна, катастар) 41.612   

Трошоци за санитарен преглед 2000   

Останати трошоци од работењето 5.104   

Вкупно: 14.037.598   

 
   

4.Сектор канализација    

    

Вид на трошок 2021 2020 индекс 

 

   

Трошоци за суровини и материјали 4.176   

Трошоци за гориво 73.687   

Трошоци за тековно одржување 2.079   

Трошоци за плати и надоместоци за плати 1.382.509   

Амортизација 651.581   

Вкупно: 2.114.032   
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5.Сектор за прочистување урбани отпадни 

води    

 

   

Вид на трошок 2021 2020 индекс 

 

   

Трошоци за суровини и материјали 371.102   

Трошоци за електрична енергија 3.212.515   

Трошоци за дрва 23.514   

Трошоци за тековно одржување 286.145   

Трошоци за плати и надоместоци за плати 2.182.603   

Амортизација 5.180   

Трошоци за испитување на вода 5.985   

Вкупно: 6.087.044   

 

   

6.Сектор комунална хигиена и механизација 

    

 

   

Вид на трошоци 2021 2020 индекс 

 

   

Трошоци за суровини и материјали 1.002.063   

Трошоци за времено вработени 70.026   

Трошоци за гориво 1.029.969   

Трошоци за дрва 15.230   

Трошоци за тековно одржување 606.818   

Трошоци за плати и надоместоци за плати 4.862.468   

Амортизација 749.624   

Дневници за службено патување 3000   

Трошоци за осигурување 48.655   

Трошоци за регистрација на возила 37.062   

Адвокатски услуги 21.039   

Останати трошоци од работењето 4.076   

Вкупно: 8.450.030   

 

7.Сектор јавна чистота и зеленило,пазар и 

гробишта    

 

   

Вид на трошок 2021 2020 индекс 

 

   

Трошоци за суровини и материјали 1.908.559   

Трошоци за времено вработени 932.778   

Трошоци за обештетување 259.000   
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Трошоци за гориво                    100.294   

Трошоци за тековно одржување 36.599   

Трошоци за плати и надоместоци од плати 6.332.224   

Амортизација 691.916   

Дневници за службено патување 2.160   

Отпремнина за пензија 23.000   

Трошоци за регистрација на возила 6.011   

Трошоци за постапка 6.198   

Вкупно: 10.298.739   

 

 

8.Сектор за катастер, предмер и пресметка 

  

Вид на трошок 2021 2020 индекс 

 

 

9.Сектор заеднички служби    

 

   

Вид на трошок 2021 2020 индекс 

 

   

    

Трошоци за плати и надоместоци за плати 1.752.679   

Трошоци за тековно одржување 75.008   

Трошоци за гориво                    109.779   

Амортизација 22.077   

Трошоци за осигурување на возила 14.406   

Трошоци за репрезентација 101.913   

Останати расходи од работењето 2.883   

Трошоци за регистрација 4.848   

Вкупно: 2.083.593   
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1.4 Разлика приходи и расходи по сектори 

СЕКТОР ПРИХОДИ ТРОШОК 
 

РАЗЛИКА 

ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ 
0 1.058.135 

-1.058.135 

ФИНАНСИИ И 

СМЕТКОВОДСТВО 902.167 3.776.714 

-2.874.547 

ПРОИЗВОДСТВО И 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА 17.996.040 14.037.598 

3.958.442 

СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈА 2.235.008 2.114.032 
120.976 

ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА УРБАНИ 

ОТПАДНИ ВОДИ 5.404.026 6.087.044 

-683.018 

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА И 

МЕХАНИЗЦИЈА 10.653.486 8.450.030 

2.203.456 

ЈАВНА ЧИСТОТА,ПАЗАР И 

ГРОБИШТА 7.823.154 10.298.739 

-2.475.585 

КАТАСТЕР ПРЕДМЕР И 

ПРЕСМЕТКА 0 0 

0 

ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ 
0 2.083.593 

-2.083.593 

ВКУПНО 
45.013.884 47.905.887 

-2.892.003 

 

Од табелата може да видиме дека сектор за општи и правни работи нема остварено приход и 

е со негативна разлика од 1.058.135. 

Сектор за финансии и сметководство негативна разлика од 2.874.547. 

Сектор производство и дистрибуција на вода бележи позитивна разлика од 3.958.442 

Сектор канализација позитивна разлика од 120.976. 

Сектор пречистување на урбани отпадни води остварува негативна разлика од 683.018. 

Сектор комунална хигиена и механизација позитивна разлика од 2.203.456. 

Сектор јавна чистота,пазар и гробишта негативна разлика од 2.475.585. 

Сектор катастер предмер и пресметка нема остварено ниту приходи ниту расходи. 

Сектор заеднички служби негативна разлика од 2.083.593. 
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1.5 Процент на наплата  

 

ПРОЦЕНТ НА НАПЛАТА 2021 2020 

Физички лица 89.34 88.55 

Дуќани 79.04 75.91 

Големи Фирми 87.67 79.92 

 

Од самиот извештај може да се види зголемување на процентот на наплата кај физички лица 

за 0.79 кај дуќани зголемување за 3.13 кај големите фирми за 7.75 индексни поени. 

 

 

    Берово 

 Февруари 2022 год. 

 

       ЈПКР,,Услуга”- Берово 

  Изготвил:                          Директор 

Мамучевска Зорица          Дип.маш.инг. Илија Рунтевски 

_________________     _____________________________ 

 

       


