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 Согласно со член 5 од законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ број 

38/96,6/2003,40/2006,22/2007,83/2009,6/2012,119/2013) ЈКП ПАЗАРИ Прилеп до Советот на 

Општина Прилеп го поднесува следниот годишен извештај во кој се елаборирани податоците за 

финансиското работење на јавното претпријатие за 2014 година.  

1.ПРИХОДИ 

Табеларен преглед на приходи за период од 01.01.2014 до 31.12.2014 година: 

 

Ред. 

Број ОПИС 2014 2013 

Индекс во % 

2014/2014 

1 Приходи од пазарни услуги 9,386,188 8,502,548 10,40 

2 Приходи од наемнина 4,935,610 5,182,378 -4,76 

3 Приходи од субвенции 5,746,487 3,391,648 69,43 

4 Приходи од отпис на обврски        42,107 

 

- 

5 Приходи од камата        31,861 47,992 -33,61 

6 Останати приходи       21.402 192,195 -88,86 

                                                          Вкупни приходи: 20,163,655 18,253,405 10,46 

 

 

         Од Табеларниот преглед се гледа дека најголемо учество во вкупните приходи, завземаат 

приходите од пазарните услуги со вкупен износ од 9,386,188 денари кои учествуваат со 46,55% од  

вкупниот приход и бележат зголемување од 10,4% во однос на 2013 година. 

 

         Втор по важност приход е приходот од наемнина што учествува со 24,47% во вкупните 

приходи и бележи пад од  4,76% во однос на 2013 година. 

 

        Значаен износ во вкупните приходи претставуваат и приходите од субвенции кои учествуваат 

со 28,49 % во вкупните приходи, а тие се 69,43% повеќе во однос на 2013 година. 

       Приходите од отпис на обврски изнесува 42.107 денари, што значи отпишани се обврски 

постари од три госини и нивната наплата законски е невозможна.  

      Приходот од камати во однос на 2012 година бележи пад од 33,61%, а во вкупните приходи е 

минимален износ. 

      Останатите приходи учествуваат  со помалку од 1% во вкупните приходи и се помали за 88,86% 

во однос на 2013 година.    

      Вкупниот приход за 2013 година во однос на 2012 година е поголем за 10,46% 

 

 

 

 



 

2.РАСХОДИ 

Табеларен преглед на расходи за период од 01.01.2014 до 31.12.2014 година: 

 

Ред.  

Број ОПИС 2014 2013 

Индекс во 

% 

2014/2013 

1 Потрошен канцелариски материјал 81,490 35,290 130,92 

2 Потрошен материјал за чистење и одржување 7,342 324,749 -97,74 

3 Работна облека и обувки / 45,445 / 

4 Потрошена електрична енергија 326,223 299,540 8,91 

5 Потрошен бензин и плин 222,110 169,975 30,67 

6 потрошени резервни делови 359,743 346,159 3,92 

7 Трошоци за ситен инвентар и авто гуми 10,564 38,100 72,27 

8 Транспортни услуги 30,108 / / 

9 Трошоци за ПТТ и телефони 117,254 126,658 -7,42 

10 Услуги за тековно одржување 158,947 116,903 35,96 

11 Услуги за обезбедување 15,600 / / 

12 Комунални услуги 212,632 315,122 -32,52 

13 Трошоци за реклама и пропаганда 60,240 64,420 -6,48 

14 Останати услуги 134,134 56,658 136,74 

15 Плата и надоместоци на плата 9,981,011 10,218,593 -2,32 

16 Останати трошоци на вработените 390,054 74,169 425,89 

17 Амортизација 372,807 1,193,177 -68,75 

18 Дневници за службено патување 55,800 80,016 -30,26 

19 надоместоци на вработените и фин.помош 9,830 166,415           -94,09 

20 Надомест на членови на УО и НО 54,223 81,781 -33,68 

21 Трошоци за спонзорства и донации 65,936 19,333 241,05 

22 Трошоци за репрезентација 226,670 188,020 20,71 

23 Премии за осигурување 30,484 64,389 -52,65 

24 Банкарски услуги и трошцо за платен промет 91,472 54,053 69,22 

25 Даноци кои не зависат од резултатот 15,195 147,470 -89,69 

26 Интелектуални услуги 224,029 884,618 -74,67 

27 Останати трошоци од работењето 13,192 200,411 -93,42 

28 Вредносно усогласување на побарувањата / 75,212                   / 

29 Отпис на побарувања / 83,140 / 

30 

Загуби врз основа на расходовани и продадени 

објекти / 4,632,400                   / 

31 Трошоци за судски и административни такси 112,336 405,957 -72,33 

32 Трошоци од претходна година / 511,083 / 

33 Трошоци за камати 399,883 922,032 -56,63 

                                                              Вкупни расходи: 13.779.309 21,941,288 -37,20 

 



     

  Од табеларниот преглед на расходите се гледа дека вкупните расходи за 2014 година се помали за 

37,20% во однос на расходите за 2013 година. 

       Најголема ставка во вкупните расходи претставува бруто плата на вработенита и заедно со 

регресеот и отпремнините учествува со 75% во вкупните расходи, а е за 2,32% помала во однос на 2013 

година 

Амортизацијата како расход учествува со 2,7% во вкупните расходи и е за 68,75% помала 

во однос на 2013 година. 

Трошоците за камати учествуваат со 2,9% во вкупните расходи и се за 56,63% поголеми од 

2013 година 

      Интелектуалните учествуваат услуги со 1,62% во вкупните расходи и се за 74,67 % помали 

од 2013 година 

       Следат расходите за потрошени разервни делови во износ од 359,743 денари, потрошени 

материјали за чистење и одржување во износ од 7,342 денари, комунални услуги од 212,632 

денари и потрошена електрична енергија во износ од 326,223 денари. 

3.ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ 

       Во последните две години прептријатието ги оствари следните финансиски резултати: 

 

ОПИС 2014 2013 

Вкупни приходи 20,163,655 18,253,402 

Вкупни расходи 13,779,309 21,941,288 

(Добивка) загуба пред 

оданочување 6,384,346 -,3687,886 

Данок на добивка 671,675 57,239 

Нето загуба (добивка) 5,712,671 -3,745,125 

 

       Претпријатието во деловната 2014 година покажа позитивен финансиски резултат во 

износ од 5,712,674 денари. 

 

 

Прилеп, 27.02.2015                               ЈКП Пазари - Прилеп  

                                                            Петар Димоски 


