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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

 

 

До 

Јавното претпријатие за водостопанство  

ЛИСИЧЕ Велес 
ул. „Вардарска“ бб 

1400 В е л е с 

 

 

Извештај за финансиските извештаи 

 

 Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Јавното 

претпријатие за водостопанство Лисиче Велес (во понатамошниот текст: 

„Претпријатието“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно 

со 31 декември 2019 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во 

главнината, Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш како и преглед 

на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки. 

 

 

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи 

 

 Менаџментот на Претпријатието е одговорен за подготвување и објективно 

презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди 

прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, 

имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување 

и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од 

материјално погрешно прикажување без разлика дали се резултат на измама или грешка. 

 

 

Одговорност на ревизорот 

 

 Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа 

на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските 

стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија (Сл. Весник на РМ 

бр.79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и 

извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи 

се ослободени од материјално погрешно прикажување. 

 Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази 

за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од 
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расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално 

погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама 

или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната 

контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските 

извештаи на Претпријатието за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во 

околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната 

контрола на Претпријатието.  

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените 

сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од 

страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските 

извештаи.  

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 

соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.  

       

 

Основи за мислење со резерва 

 

1. Како што е наведено во Белешка 6 – останати приходи, Белешка 16 – финансиски 

расходи и Белешка 27 – долгорочни обврски приложени кон финансиските 

извештаи на Претпријатието, отплатите по долгорочниот кредит од странство во 

износ од 20.731 илјади денари и камати и курсни разлики во износ од 1.070 илјади 

денари што ги има платено Министерството за земјоделие, шумарство и 

водостопанство, наместо обврски спрема Министерството за земјоделие, 

шумарство и водостопанство (вкупно 21.801 илјади денари), Претпријатието ги има 

прикажано како приходи од буџет на Република Северна Македонија. Ваквото 

прикажување не е во согласност со сметководствените стандарди прифатени во 

Република Северна Македонија. Поради тоа, ревизорот цени дека обврските на 

Претпријатието на 31.12.2019 година се потценети а приходите преценети. Ваквите 

погрешни прикажувања соодветно ќе се реперкуираат во извештајот за 

финансиската состојба и извештајот за сеопфатна добивка на Претпријатието за 

годината која завршува на 31.12.2019 година за истиот тој износ од 21.801 илјади 

денари. 

Нашето ревизорско мислење за финансиските извештаи на Претпријатието за 

годината која заврши на 31.12.2018 година наведено во ревизорскиот извештај 

издаден на ден 09.04.2019 година беше исто така квалификувано за ова прашање и 

квантифицирано за износ од 21.861 илјади денари. 

 

 

Мислење со резерва 

 

 Според нашето мислење освен за ефектите дадени во пасусот Основи за мислење со 

резерва, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, 

финансиската состојба на Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче Велес на 31 

декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови 

за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди 

прифатени во Република Северна Македонија. 

 

   

Нагласување на прашање 

1. Обрнуваме внимание на Белешка 28.1 – судски спорови приложена кон 

финансиските извештаи на Претпријатието во која се вели дека Претпријатието се 

јавува како тужена страна во 6 судски постапки во вкупен износ од 683 илјади 
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денари. За овие судски постапки постои неизвесност дека ќе предизвикаат одлив на 

парични средства од сметките на ЈПВ Лисиче Велес. Нашето мислење не е 

квалификувано во однос на ова прашање. 

 

Извештај за други правни и регулативни барања 

 

 Менаџментот на Претпријатието е исто така одговорен за подготвување на 

годишниот извештај за работата во согласност со член 352, 384 и 469 од Законот за 

трговски друштва  и член 11, 19 и 27 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 38/96 .... 35/19 и ,,Службен весник на Република Северна 

Македонија” бр. 275/19). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали 

годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските 

извештаи за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Нашата работа во однос 

на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена 

на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот 

извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски 

извештаи. 

 Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со 

годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Јавното претпријатие за 

водостопанство Лисиче Велес за годината која завршува на 31 декември 2019 година. 

 

 

П р и л е п,  

16 Април 2020 година 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Јавно претпријатие за водостопанство Лисиче Велес 

 

Финансиски извештаи за 2019 година 
Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 
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Финансиски извештаи 

за годината завршена на 31 декември 2019 година,  

во согласност со барањата на 

сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија за 

Јавното претпријатие за водостопанство ЛИСИЧЕ Велес 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Извештај за финансиската состојба 

 Извештај за сеопфатна добивка 

 Извештај за промени во главнината 

 Извештај за паричните текови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Овие финансиски извештаи се одобрени и потпишани од Директорот  Дејан 

Арсовски и од одговорниот сметководител Ѓорѓи Аврамов и се усвоени од Управниот 

одбор на Претпријатието со одлука бр. 02-141/3 од 02.03.2020  година. 
 

 



Белешки 31 декември 2019 31 декември 2018

во (000) МКД во (000) МКД

СРЕДСТВА

Нетековни средства

Нематеријални средства 20   -   - 

Материјални средства 21 3.250.117 3.309.697

Вложувања во недвижности   -   - 

Долгорочни финансиски средства   -   - 

Вкупно нетековни средства 3.250.117 3.309.697

Тековни средства

Залихи 22 2.926 2.979

Побарувања од поврзани друштва   -   - 

Побарувања од купувачи 23 3.568 3.689

Побарувања за дадени аванси на добавувачи   -   - 

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, 

акциза и за останати давачки кон државата (претплати)

23 166 230

Побарувања од вработените 23 36 16

Останати краткорочни побарувања   -   - 

Краткорочни финансиски средства   - 13

Парични средства и парични еквиваленти 24 8.336 7.556

Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)   -   - 

Вкупно тековни средства 15.032 14.483

ВКУПНО СРЕДСТВА 3.265.149 3.324.180

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ

Главнина и резерви 25

Основна главнина 2.932.869 2.932.869

Ревалоризациска резерва   -   - 

Резерви   -   - 

Акумулирана добивка 429.222 464.791

Пренесена загуба (-) (390.245) (390.245)

Добивка/Загуба за деловната година (37.797) (35.570)

Вкупно главнина и резерви 2.934.048 2.971.846

Долгорочни резервирања за ризици и трошоци   -   - 

Долгорочни обврски 26 329.659 350.316

Одложени даночни обврски   -   - 

Тековни обврски 27

Обврски спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски спрема добавувачи 1.432 1.993

Обврски за аванси, депозити и кауции   -   - 

Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата   -   - 

Обврски кон вработените   -   - 

Тековни даночни обврски 2 3

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски по заеми и кредити   -   - 

Обврски по основ на учество во резултатот   -   - 

Останати финансиски обврски   -   - 

Останати краткорочни обврски 7 22

Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди   -   - 

Вкупно тековни обврски 1.442 2.018

Вкупно обврски 331.100 352.334

ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ 3.265.149 3.324.180

ЈП Лисиче Велес

Директор 

Финансиски извештаи за 2019 година _____________

Белешките се составен дел на финансиските извештаи. Дејан Арсовски

5

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

за годината завршена на 31 декември 2019 година

                             на Јавното Претпријатие за Водостопанство Лисиче Велес



Белешки 31 декември 2019 31 декември 2018

во (000) МКД во (000) МКД

Приходи од работењето 46.346 46.239

Приходи од продажба 5 21.809 19.126

Останати приходи 6 24.537 27.112

Промена на вредноста на залихи на готови 

производи и на недовршено производство   -   - 

Капитализирано сопствено производство и 

услуги   -   - 

Расходи од работењето 82.993 80.511

Трошоци за суровини и други материјали 7 1.777 1.912

Набавна вредност на продадени стоки   -   - 

Набавна вредност на продадени материјали, 

резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и 

автогуми

  -   - 

Услуги со карактер на материјални трошоци 8 4.682 2.072

Останати трошоци од работењето 9 2.767 2.351

Трошоци за вработените 10 11.683 10.747

Амортизација на материјалните и 

нематеријалните средства

11 61.638 62.131

Вредносно усогласување (обезвреднување) на 

нетековни и тековни средства

12 1 1.177

Резервирања за трошоци и ризици   -   - 

Останати расходи од работењето 13 445 121

Финансиски приходи 14 1 1

Финансиски раходи 15 1.151 1.299

Удел во загубата/добивката на придружените 

друштва
  -   - 

Добивка/Загуба од редовното работење 16 (37.797) (35.570)

Нето добивка/загуба од прекинати работења   -   - 

Добивка/Загуба пред оданочување 16 (37.797) (35.570)

Данок на добивка 17   -   - 

Одложени даночни приходи/расходи   -   - 
Нето добивка/загуба за деловната година 18 (37.797) (35.570)

Останата сеопфатна добивка   -   - 

Останата сеопфатна загуба   -   - 

Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за 

годината 19 (37.797) (35.570)

Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа 

на имателите на акции на матичното друштво (37.797) (35.570)

Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа 

на неконтролираното учество   -   - 

ЈП Лисиче Велес

Директор 

____________________

Дејан Арсовски

Финансиски извештаи за 2019 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.
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ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

за годината завршена на 31 декември 2019 година

                             на Јавното Претпријатие за Водостопанство Лисиче Велес



ОПИС

Состојба на 31 

декември 2018 

година                 

(во 000 МКД)

Зголемување (во 

000 МКД)

Намалување (во 

000 МКД)

Состојба на 31 

декември 2019 

година                   

(во 000 МКД)

Основна главнина 2.932.869   -   - 2.932.869

  

Ревалоризациона резерва   -   -   -   - 

  

Резерви   -   -   -   - 

  

Акумулирана добивка 464.791   - (35.570) 429.222

  

Пренесена загуба (390.245)   -   - (390.245)

  

Дивиденди   -   -   -   - 

  

Добивка / Загуба за финансиската 

година (35.570)   - (2.228) (37.797)

Вкупно главнина и резерви 2.971.846   - (37.797) 2.934.048

ЈП Лисиче Велес

Директор 

____________________

Дејан Арсовски

Финансиски извештаи за 2019 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 7

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА

на Јавното Претпријатие за Водостопанство Лисиче Велес

за годината завршена на 31 декември 2019 година



31 декември 2019 31 декември 2018

во 000 МКД во 000 МКД

I. Готовински тек од оперативни активности

Нето добивка/загуба по оданочување (37.797) (35.570)

Амортизација на основни средства 61.638 62.131

Зголемување/намалување на тековните средства

Залихи 53

Побарувања од поврзани друштва   -   - 

Побарувања од купувачи 121 (59)

Побарувања за дадени аванси на добавувачи   -   - 

Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, 

акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)

64 (230)

Побарувања од вработените (20) 21

Останати краткорочни побарувања   -   - 

Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)   -   - 

218 (267)

Зголемување/намалување на тековни обврски

Обврски спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски спрема добавувачи (560) 1.387

Обврски за аванси, депозити и кауции   -   - 

Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата   -   - 

Обврски кон вработените   -   - 

Тековни даночни обврски (1) (89)

Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва   -   - 

Обврски по заеми и кредити   -   - 

Обврски по основ на учество во резултатот   -   - 

Останати финансиски обврски   -   - 

Останати краткорочни обврски (16) 13

Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)   -   - 

(577) 1.310

Вкупно нето готовина од оперативни активности 23.481 27.604

II. Готовински тек од инвестициски активности

Нематеријални средства   -   - 

Материјални средства (2.057) (2.661)

Вложувања во недвижности   -   - 

Долгорочни финансиски средства   -   - 

Краткорочни финансиски средства 13 (13)

Вкупно нето готовина од инвестициски активности (2.044) (2.674)

III. Готовински тек од финансиски активности

Главнина и резерви   -   - 

Долгорочни резервирања за ризици и трошоци   -   - 

Долгорочни обврски (20.657) (20.581)

Одложени даночни обврски   -   - 

Вкупно нето готовина од финансиски активности (20.657) (20.581)

Вкупно нето пораст/намалување на готовината 780 4.348

Готовина на почетокот од годината 7.556 3.208

Готовина на крајот од годината 8.336 7.556

ЈП Лисиче Велес

Директор 

____________________

Дејан Арсовски

Финансиски извештаи за 2019 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи. 8

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

за годината завршена на 31 декември 2019 година

                             на Јавното Претпријатие за Водостопанство Лисиче Велес
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БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

 ЈПВ Лисиче Велес е основано со Одлука на Владата на Република  Македонија бр. 23-4371/1 од 

24.07.2001 година која е објавена во Службен Весник на РМ бр.66/2001. Бројот на регистарска влошка 

е 020421871-7-09-00 и е запишано во Трговскиот регистар на Основен Суд Скопје 1 – Скопје со 

решение бр. 2979/2001 од 05.10.2001 година. Дополнувањето на Одлуката за основање на ЈПВ Лисиче 

Велес од Владата на РМ бр. 51-3700/1 од 26.07.2011 година е објавена во Службен Весник на РМ бр. 

102/2011 каде покрај средствата за основање на Јавното претпријатие му припаѓаат и акумулацијата 

„Младост“, бетонската брана „Отовица“ на акумулацијата Младост и главниот потисен цевковод со 

делничните цевководи. 

 Седиштето на ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес е во Велес на ул. „Вардарска” бб. 

 Браната се наоѓа на локацијата во близина на селото Лисиче, општина Чашка, на оддалеченост 

од 27 километри. 

 Основната дејност на ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес според НКД рев. 2 е 36.00 – Собирање, обработка и 

снабдување со вода. 

 Согласно со основачкиот акт на Владата на Република Македонија и Статутот на ЈПВ 

„Лисиче“, работењето на ЈП се одвива со обавување на следниве дејности: 

- Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода; 

- Искористување на водите за земјоделство; 

- Производство на хидроелектрична енергија; 

- Изградба на хидроградежни објекти; 

- Проектирање; 

- Вадење на чакал,  песок и др. 

 Покрај гореспомнатите дејности, основната насока во работењето на Јавното претпријатие за 

водостопанство е доизградба на Хидросистемот „Лисиче“ Велес. На ова јасно упатува и Решението на 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр. 12-9753/1, според кое ЈП за 

водостопанство „Лисиче“ Велес е основано со цел довршување на изградбата на Хидросистемот. 

 Хидросистемот „Лисиче“ Велес е основан на 01.08.1991 година од тогашното Собрание на 

Општина Титов Велес. По основањето, Претпријатието продолжува со изградбата на браната. 

Претходно изградените објекти и тоа филтер станицата со капацитет од 300 м3/секунда, цевоводот со 

должина од 20 км и времениот зафат на реката Тополка, остануваат во сопственост на Комуналното 

претпријатие „Дервен” кое продолжува да стопанисува со нив. Во текот на своето постоење, ХС 

Лисиче претрпува три трансформации. Прво е регистрирано како Јавно претпријатие за 

водостопанство „Лисиче” Велес на 01.08.1991 година. На 07.07.2001 година ја претрпува втората 

промена според Законот за води, каде претпријатието е регистрирано како Јавно водостопанско 

претпријатие ”Водостопанство на Македонија” - Скопје, подружница „Лисиче”  Велес. Третата 

трансформација е со Одлука на Владата на РМ од 24.07.2001 година при што е пререгистрирано во 

ново Јавно претпријатие за водостопанство „Лисиче” Велес, кое е наследник на двете претходни 

претпријатија.  

 Новоформираното претпријатие започна со работа на 01.11.2001 година со цел да се овозможи 

поефикасно водење на инвестицијата.  

Во текот на 2009 година е направен технички прием на повеќе објекти од браната, со што е 

завршена првата фаза од Хидросистемот „Лисиче“, односно е завршена фазата за водоснабдување на 

градот Велес со вода за пиење. 

Претпријатието е во државна сопственост, со организационен облик 03.9 – други јавни 

претпријатија.  

ЕМБС е 5546117 и ЕДБ 4004001112112.  

По својата големина Претпријатието претставува мал трговец. Активностите на 

Претпријатието се одвиваат преку два сектора:  

а) технички сектор и  

б) економско финансов сектор.  
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 Просечниот број на вработени врз основа на часови на работа во преметковниот период во ЈПВ 

ЛИСИЧЕ Велес во 2019 година изнесува 25, додека овој број на вработени во 2018 година изнесуваше 

24 вработени. 

Во ЈПВ Лисиче Велес, на неопределено време се вработени 24 лица, на определено време има 3 

лица вработени преку Агенција за привремени вработувања, додека со договор за дело има 

ангажирано 1 (едно) лице за вршење на повремени услуги. 

           Структурата по образование на вработените е следна: 

1. Високо образование ВСС  VII / 2 - 3 

2. Високо образование ВСС - VII /1 - 8 

3. ССС - 10 

4. Основно образование – 3 

 Со претпријатието управува Управен одбор којшто во согласност со Статутот на 

претпријатието брои 9 члена. За контрола на материјално финансиското работење постои Надзорен 

одбор составен од 5 члена. Членовите на двата одбора ги именува Владата на Република Северна 

Македонија.  

 Лице овластено за застапување на ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес, согласно решението на Централниот 

Регистер на Република Северна Македонија е Дејан Арсовски – директор со неограничено 

овластување. 

  

 

 

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ 
ИЗВЕШТАИ 

 

2.1. Основа за подготовка 

 

 Претпријатието го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи  во 

согласност Законот за трговски друштва (Сл. Весник на Република Македонија бр. 28/04 ... 239/18) и 

со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во 

Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на Република Македонија“ број 159/09 

... 107/2011), како и Меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ. 

 Во составувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието ги примени 

сметководствените политики обелоденети подолу, а кои се во согласност со сметководствената и 

даночната регулатива на Република Северна Македонија. 

 Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност како основа за 

мерење и принципот на континуитет во работењето. 

 Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. 

Износите содржани во финансиските извештаи на Претпријатието, како и во останатите придружни 

белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен 

ако не е поинако наведено. 

 Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на 

Претпријатието. 

 Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Претпријатието ќе продолжи да работи и во 

иднина. 

 

 

2.2. Користени проценки 

 

 При подготвување на финансиските извештаи Претпријатието применува сметководствени 

проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања 

засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки 

можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основа на кој биле засновани, 

промени во окружувањето или добиени нови информации и сознанија. 
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 Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, 

постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на 

вредноста на побарувањата односно утврдување на објективна вредност на побарувањата, вредносно 

усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично. 

 Согласно со Одлуката за утврдување на годишните амортизациони стапки и Правилникот за 

водење на сметководството, пресметувањето на амортизацијата на материјалните и нематеријалните 

средства се врши по истите пропишани годишни амортизациони стапки кој ги применува 

Претпријатието согласно донесените сметководствени политики и акти и истите ќе се применуваат за 

пресметка на амортизацијата и за тековната година. 

Проценка за промена на корисниот век на употреба на некое основно средство Претпријатието 

може да донесе а тоа ќе зависи прво, дали истото средство има неотпишана вредност односно остаток 

на вредноста, и второ дали истото тоа средство може да се користи функционално и по истекот на 

периодот на амортизација. 

     

 

2.3. Странски валути 

 

 Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на 

денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари 

според средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби 

кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за добивка или загуба како 

приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период. 

 

 

2.4. Девизни курсеви 

 

 Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за 

финансиската состојба се следниве: 

 

Валута  2019  2018 

31 декември = 1 EUR  61,4856  61,4950 

 31 декември = 1 USD  54,9518  53,6887 

 

 

2.5. Споредбени показатели 

 

 Финансиските извештаи се ревидираат секоја тековна година, со што се овозможува 

споредливост со показателите во финансиските извештаиете од претходната година. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ 

 

 Годишната сметка на Претпријатието е изготвена во согласност на Законот за трговски 

друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04 ... 239/18) и Правилникот за водење на 

сметководството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 159/09 … 107/11), односно според 

Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, како и Меѓународните стандарди за финансиско 

известување – МСФИ применливи во Република Северна Македонија. Годишната сметка е изготвена 

со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето. 

 Годишната сметка ги вклучува Извештајот за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 

година, Извештајот за добивка или загуба односно Извештајот за останата сеопфатна добивка, како и 

овие објаснувачки белешки. 
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3.1. Приходи 

 

 Приходите се искажани според објективната вредност на испорачаните добра и услуги и тие се 

вреднувани во моментот кога договорената услуга е извршена, односно производите и добрата се 

испорачани. 

 Приходите се признаваат ако: 

- Се пренесени на купувачот сите значајни користи и ризици; 

- Може да се измери износот на приходите; 

- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат; 

- Трошоците кои се настанати или ќе настанат во врска со продажбата можат сигурно да се 

измерат. 

 Приходите од услугите се пресметуваат според степенот на довршеност на трансакцијата на 

денот на Извештајот за финансиската состојба ако: 

- Може со сигурност приходите да се измерат; 

- Постои веројатност за нивната наплата; 

- Степенот на довршеност на трансакцијата може сигурно да се измери; 

- Трошоците настанати во врска со тие услуги и трошоците потребни за завршување на услугите 

може сигурно да се измерат. 

 Приходите врз основа на камати и курсните разлики се пресметуваат најдоцна на денот на 

Извештајот за финансиската состојба. 

 Каматите и курсните разлики се признаваат како приходи сразмерно на времето на користење 

на средствата од страна на должникот, а согласно договорот. 

 

 

3.2. Расходи 

 

 Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа, така што цената на чинење 

на производите и услугите се признава како расход во моментот на остварување на приходот од 

нивната продажба (принцип на спротиставување). Трошоците за услуги, одржување и поправки се 

признаваат во моментот на нивното настанување во висина на ефективните износи. Расходите се 

признаваат и искажуваат во Извештајот за добивка или загуба односно во Извештајот за останата 

сеопфатна добивка. 

 Признавањето на расходите се врши врз основа на следниве критериуми: 

- Расходите имаат за последица да ги намалат средствата или зголемат обврските при што е 

можно и однапред да се пресметаат. 

- Расходите имаат директна поврзаност помеѓу настанувањето на трошоците и одредените 

видови на приходи. 

- Кога се очекува пристигнување на приходи во следниот пресметковен период, тогаш 

признавањето на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на истите во 

пресметковниот период. 

- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период како трошок кој не остварува идна 

економска корист, а нема ниту услови да се признае како средство во Извештајот за 

финансиската состојба. 

- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период, тогаш кога настанала обврската, а 

нема услови да се признае како имотна корист. 

 

 

3.3. Амортизација на нетековни материјални и нематеријални средства 

 

 Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата, како и на нематеријалните 

средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се 

отпише во нивниот проценет корисен век. 

 Амортизацијата се пресметува согласно пропишаните годишни стапки што се користат за 

одделните групи на недвижности и опрема а тие се : 

- Недвижности – 1%, 1,5%, 2,5%, 3%, 5% и 10%; 
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- Деловен инвентар – од 5% и 10%; 

- Мебел, канцелариски инвентар – 20 %; 

- Компјутерска и телекомуникациска опрема – 25 %; 

- Транспортни средства, возила – 10 % и 25 %; 

- Нематеријални средства – 20%. 

 

 Недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства се прикажани по набавни 

цени намалени за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување, а 

пресметувањето на амортизацијата по пропишаните годишни стапки започнува со ставањето на 

средствата во употреба, односно наредниот ден од денот на набавката. 

 

 

3.4. Конвертирање во странска валута и третман на негативните курсни разлики 

 

 Официјална валута за презентирање на финансиските извештаи е денарот, па така сите 

трансакции и трансфери на парични текови во странска валута се конвертирани во денари според 

официјалниот девизен курс на НБРСМ, односно средствата и обврските се конвертираат на денот на 

составувањето на Извештајот за финансиската состојбата. 

 Трансакциите во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен 

курс на денот на секоја трансакција, па според тоа произлегуваат позитивни или негативни курсни 

разлики кој се книжат како приход или расход во Извештајот за добивка или загуба односно во 

Извештај за останата сеопфатна добивка. 

 

 

3.5. Побарувања, обврски и парични текови 

 

 Побарувањата од купувачите и обврските спрема добавувачите се мерат според нивната 

номинална вредност намалена за соодветните исправки и отписи за пресметаните ненадоместливи 

износи. 

 Парите и паричните еквиваленти се состојат од средства на трансакциските сметки, средства 

во благајната и на девизните сметки. 

Парите на сметките во денари во банките се водат по номинални износи според доставениот 

извод за состојбата и прометот на тие средства. 

Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност. 

Висината на благајничкиот максимум се одредува со посебна одлука. 

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и 

другите институции како и другите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемени за 

каматата во согласност со склучениот договор. 

Намалување на вредноста на побарувањата се спроведува во периодот на осознавање за 

неможноста за наплата на дел или на целото побарување од должникот. 

Проценката за неможноста за наплата на побарувањата се спроведува секогаш кога 

побарувањето не е наплатено во договорениот рок, а најдоцна на денот на составување на годишната 

сметка. 

Обврските врз основа на заеми, обврските спрема кредитни институции, обврските за дадени 

аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална 

вредност зголемена за каматата согласно склучениот договор. 

Обврските врз основа на заеми, обврските спрема кредитни институции обврските за дадени 

аванси, депозитите и гаранциите, обврските спрема добвувачите, обврските спрема вработените, 

обврските за даноци, придонеси и други давачки, како и останатите краткорочни обврски се 

искажуваат во вредноста која е искажана на соодветен сметководствен документ, зголемена за 

каматата согласно склучениот договор, односно општиот акт на претпријатието. 

Обврските по меници и чекови, односно други хартии од вредност се искажуваат по 

номинална вредност на хартиите од вредност кои ги сочинуваат краткорочните обврски на 

претпријатието, зголемени за каматата. 
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БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

 

Финансиски ризици и управување со истите 

 

Претпријатието влегува во  различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно 

работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои 

Претпријатието е изложено и политиките за управување со нив се следните: 

 

 

4.1.Пазарен ризик 

 

Ризик од промени на курсевите 

 

Претпријатието влегува во трансакции со странска валута кои произлегуваат од долгорочниот 

кредит одобрен од Шпанската Влада при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите 

на странските валути. Претпријатието нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед 

дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување 

на овој вид на ризик. Според ова, Претпријатието е изложено на можните флуктуации на странските 

валути. 

 

 

Ризик од промени на цените 

 

Претпријатието не е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи 

за продажба бидејќи истото нема вложувања расположливи за продажба. 

 

 

Кредитен ризик 

 

Претпријатието е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат 

во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Претпријатието има значајна концентрација на 

кредитен ризик со оглед на фактот дека има мал број на купувачи при што учеството на купувачот ЈКП 

Дервен во вкупниот промет со купувачите инесува 95,5%. Претпријатието нема изградено некоја 

посебна политика со цел да управува или да го намали овој вид на ризик. 

 

 

Каматен ризик 

 

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи 

кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед на фактот дека 

Претпријатието користи кредит само од Шпанската Влада при што дел од овој кредит е договорен со 

фиксна а дел со променлива каматана стапка, може да се каже дека сепак постои изложеност спрема 

ваков вид на ризик. 

 

 

Ликвидносен ризик 

 

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Претпријатието нема да биде во 

состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. 

Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на 

своите обврски и Претпријатието нема вакви проблеми во своето  работење. 
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Даночен ризик 

 

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените 

евиденции на Претпријатието подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето 

на даночните извештаи за тековната година. Во тековната година не е извршена контрола од страна на 

даночните власти. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на 

даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност. 

 

 

Утврдување на објективна вредност 

 

Претпријатието располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата 

од купувачите, обврските кон добавувачите и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за 

кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната 

објективна вредност. 

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната 

сметководствена вредност. 

 

 

4.2. Финансиски инструменти 

 

Ризик на финансирање 

 

Претпријатието врши финансирање на своето работење од сопствени средства и со користење 

на долгорочни кредити со цел да обезбеди содветен поврат на вложувањата. Претпријатието 

континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 Декември 

тековна и претходна година е следна: 

 

 31 декември 

2019  

000 МКД 

 31 декември 

2018  

000 МКД 

Обврски по кредити (краткорочни и долгорочни) 329.659  350.316 

Пари и парични еквиваленти 8.336  7.556 

Нето обврски 321.323  342.760 

Вкупен капитал 2.934.048  2.971.846 

Учество на нето обврските во вкупниот капитал  10,9%  11.5% 

 

 

Ризик од девизни валути 

 

Претпријатието не влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и 

набавки на странски пазари, при што истото не е изложено на секојдневни промени на курсевите на 

девизните валути. 

 

Ризик од промена на каматите 

Претпријатието се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи 

кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по 

варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според 

изложеноста на каматниот ризик  на крајот на годините е како што следи: 
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Финансиски средства 31 декември 2019  

000 МКД 

 31 декември 2018 

 000 МКД 

Некаматоносни:    

- Парични средства 8.336  7.556 

- Побарувања од купувачи 3.568  3.689 

- Дадени аванси -  - 

- Останати побарувања и позајмици 202  259 

- Вложувања во подружници -  - 

- Вложувања во придружени друштва -  - 

- Вложувања расположливи за продажба -  - 

 12.106  11.504 

Каматоносни со променлива камата:    

- Парични средства на сметки -  - 

- Дадени депозити во банки -  - 

 -  - 

Финансиски обврски    

Некаматоносни:    

- Обврски кон добавувачи 1.432  1.993 

- Останати тековни обврски 9  25 

 1.441  2.018 

Каматоносни со променлива камата:    

- Кредити  329.659  350.316 

 329.659  350.316 

 

Ризик од ликвидност 

Следната табела ја дава срочноста на финансиските средства и обврски на Претпријатието со 

состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност: 

 Недоспеани До 1 

година 

До 2 

години 

До 3 

години 

Над 3 

години 

Вкупно 

       

Парични средства 8.336 - - - - 8.336  

Купувачи во земјата 2.804 - - - 764 3.568 

Дадени аванси  - - - - - - 

Останати побарувања 202 - - - - 202 

Дадени позајмици - - - - - - 

Вложувања - - - - - - 

Вкупни средства 11.342 - - - 764 12.106 

       

Добавувачи во земјата 1.432 - - - - 1.432 

Обврски за аванси - - - - - - 

Кредити - - - - - - 

Останати обврски 9 - - - - 9 

       

Вкупни обврски 1.441     1.441 

 

Од претходната табела се гледа дека приливот и одливот на брзо ликивни средства е усогласен. 
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БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА 

 

Приходи од продажба 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во 

земјата 
21.809  19.126 

 Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и 

услуги во странство 
-  - 

Вкупно приходи од продажба: 21.809  19.126 

 

 Приходите од продажба во 2019 година се остварени од продажба на вода. Најголем дел од 

овие приходи се однесуваат на приходи остварени од продажба на сурова вода на ЈКП Дервен. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ 

 

Опис на останати приходи 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи 

од отпис на обврските 
2  2 

 Приходи од премии, субвенции, дотации и донации, 

Буџет на РСМ, отплата на главнина 
21.801  23.661 

 Приходи од субвенции и трансфери од Буџет на РСМ 2.500  3.000 

 Останати приходи од работењето 233  449 

Вкупно останати приходи: 24.537  27.112 

 

 Во останати приходи во тековната 2019 година најголеми се приходите остварени по основ на 

трансфери од Буџетот на Република Северна Македонија кои изнесуваат 21.801 илјади денари. 

Трансферите од Буџетот се однесуваат на следново: 

 Претпријатието се јавува како корисник на долгорочен кредит добиен од странство. Овој 

кредит е земен врз основа на Закон за задолжување на Владата на Република Македонија (Сл. 

Весник на РМ бр. 32/2002) кај Кралството Шпанија (Instituto de Credito Oficial). Вкупниот 

износ на овој долгорочен кредит е 9.814 илјади евра. Врз основа на ануитетен план добиен од 

Instituto de Credito Oficial – Шпанија се враќа долгорочниот кредит и тоа секоја година се 

плаќаат две рати во поединечен износ од 167.548,85 ЕУР за рата. Претпријатието со приходите 

кои ги остварува од тековното работење не е во можност да го враќа долгорочниот кредит, па 

поради тоа истиот се подмирува од средства на Буџетот на Република Северна Македонија. 

При секоја отплата на кредитот Претпријатието добива Решение од страна на Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство во кое се наведува образложение дека враќањето 

на кредитот се реализира преку буџетски средства на МЗШВ. Врз основа на добиените изводи 

од страна на МЗШВ отплатите, каматите и провизиите што МЗШВ ги плаќа во име на ЈПВ 

Лисиче согласно член 5 од Закон за задолжување на Владата на Република Македонија (Сл. 

Весник на РМ бр. 32/2002), Претпријатието ја намалува обврската по долгорочниот кредит која 

во 2019 година е намалена за износ од 21.801 илјади денари при што книжи приходи од 

дотации на сметка 7672 за предходно наведениот износ и камати и негативни курсни разлики 

во износ од 1.070 илјади денари на класа 4 за истиот тој износ.  

Согласно член 5 од Закон за задолжување на Владата на Република Македонија, за сите 

отплати по кредитот, каматите и провизиите што за сметка на Претпријатието ги плаќа МЗШВ, 

Претпријатието е должно како краен корисник на кредитот во рок од 30 дена по извршувањето 

на обврската и по добивањето на налог од страна на Министерството за финансии, да изврши 

пренос на парични средства од својата сметка во корист на сметката на буџетот на РСМ. Ова 
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обврска за пренос на средства од својата сметка во корист на сметката на Буџетот на РСМ 

Претпријатието не е прави, од Министерството за финансии не добива налог за плаќање, но и 

доколку добие ваков налог сепак поради недостаток на парични средства истата не може да е 

исплати. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 7. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ 

 

Опис на трошоци за суровини и други материјали 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Трошоци за суровини и материјали  140  120 

 Трошоци за материјали (администрација) 300  245 

 Трошоци за енергија  705  745 

 Трошоци за резервни делови и материјали за одржување  328  601 

 Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми 304  201 

Вкупно трошоци за суровини и други материјали: 1.777  1.912 

 

Трошоците за суровини и други материјали во тековната 2019 година се намалени за 7% во 

однос на претходната 2018 година.  

 

 

 

БЕЛЕШКА 8. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

 

Опис на услуги со карактер на материјални трошоци 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Транспортни услуги 338  328 

 Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет 282  273 

 Услуги за одржување и заштита 3.610  1.096 

 Комунални услуги 99  51 

 Останати услуги 353  324 

Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци: 4.682  2.072 

 

Трошоците за услуги со карактер на материјални трошоци во тековната 2019 година се 

зголемени во однос на претходната 2018 година за 126%. Најголем удел во  овие трошоци имаат 

услугите за одржување и заштита во вкупен износ од 3.610 илјади денари.  

 Во останатите услуги во износ од 353 илјади денари најголем удел имаат  услугите за контрола 

на квалитет на водата во износ од 111 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

Опис на останати трошоци од работење 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Трошоци за надомест и други примања на членови на 

управен и надзорен одбор 
1.511  1.260 

 Трошоци за репрезентација 75  75 

 Премии за осигурување 40  - 
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 Банкарски услуги и трошоци за платен промет 84  73 

 Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други 

давачки  
23  16 

 Останати трошоци на работењето 1.034  926 

Вкупно останати трошоци од работење: 2.767  2.351 

 

 Останатите трошоци од работењето за тековната 2019 година се зголемени во однос на 

претходната година за 12,7%.  

 

 

 

БЕЛЕШКА 10. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ 

 

Опис на трошоци за вработените 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Плати и надомести на плата (нето) 7.387  6.840 

 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата 554  523 

 Придонеси од задолжително социјално осигурување 3.012  2.724 

 Останати трошоци за вработените 730  660 

Вкупно трошоци за вработените: 11.683  10.747 

 

Трошоците за вработени во тековната 2019 година се зголемени во однос на претходната 2018 

година за 8,7%. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 11. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ 
СРЕДСТВА 

 

 Трошоците на пресметаната амортизација за 2019 година изнесуваат 61.638 илјади денари, а во 

предходната 2018 година тие изнесуваа 62.131 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 12. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ 
И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 

 

 Вредносното усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства се однесува на: 

 

Опис на вредносно усогласување (обезвреднување) на 

нетековни и тековни средства 

2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни 

средства 
-  1.075 

 Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни 

средства 
1  102 

Вкупно вредносно усогласување (обезвреднување) на 

нетековни и тековни средства: 
1  1.177 

  

 Вредносното усогласување за тековната 2019 година е во незначителен износ, додека во 

претходната 2018 година вредносното усогласување се однесуваше на прекнижување фактури за 
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градежни објекти во износ од 1.075 илјади денари и побарувања од купувачте во износ од 102 илјади 

денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

Опис на останати расходи од работењето 2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Останати расходи од работењето 445  121 

Вкупно останати расходи од работењето: 445  121 

 

Останатите расходи од работењето во тековната 2019 година се зголемени во однос на 

претходната 2018 година. Причина за ова зголемување се исплатените износи за изгубени судски 

спорови по тужби од страна на вработените, како и изгубен спор со АД Осигурителна полиса. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 14. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ 

 

Опис на финансиски приходи 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Приходи врз основа на камати од работењето со 

неповрзани друштва 
1  1 

Вкупно финансиски приходи: 1  1 

 

 

 

БЕЛЕШКА 15. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ 

 

Опис на финансиски расходи 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Расходи врз основа на камати од работењето со 

неповрзани друштва 
1.068  1.128 

 Расходи врз основа на негативни курсни разлики од 

работењето со неповрзани друштва 
52  130 

 Останати финансиски расходи 31  41 

Вкупно финансиски расходи: 1.151  1.299 

 

 Финансиските расходи во тековната 2019 година се во вкупен износ од 1.151 илјади денари. 

Најголем дел од финансиските расходи се однесуваат на камати за долгорочниот кредит коментиран 

во Белешка 6 – останати приходи и Белешка 27 – долгорочни обврски, а кои поради недостиг на 

парични средства на ЈПВ Лисиче ги исплаќа Министерството за земјоделие, шумарство и 

водостопанство. 
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БЕЛЕШКА 16. ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ 

 

 Загубата пред оданочување за тековната 2019 година изнесува  37.797 илјади денари. Во 

минатата 2018 година Претпријатието прикажа загуба која беше помала и која изнесуваше 35.570 

илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 17. ДАНОК НА ДОБИВКА 

 

Пресметка на данок на добивка 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Финансиски резултат (37.797)  (35.570) 

 Непризнати расходи за даночни цели 310  313 

 Даночна основа (37.488)  (35.257) 

            Данок на добивка (10% х даночна основа) -  - 

 

 Поради прикажаната загуба како во тековната така и во претходната година, Претпријатието 

нама обврска за исплата на данок на добивка. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 18. НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА 

 

 Нето загубата од редовното работење после оданочување изнесува 37.797 илјади денари. Во 

претходната 2018 година ова Претпријатие има остварено нето загуба по оданочување која изнесуваше 

35.570 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 19. ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА 

 

 Вкупната сеопфатна загуба за тековната 2019 година е идентична како и нето загубата за 

деловната година и изнесува 37.797 илјади денари. Вкупната сеопфатна загуба за претходната 2018 

година изнесуваше 35.570 илјади денари. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 20. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 

 Вредноста на нематеријалните средства како за тековната 2019 година, така и за претходната 

2018 година изнесува нула (0). 

 

Вид на основно средства 

Концесии, патенти, 

лиценци, заштитни 

знаци и слични 

права 

Софтвер 

Останати 

нематеријални 

средства 

Вкупно 

Набавна вредност на НС  

(состојба на 01.01.2019 год.) 
- 378 - 378 

- директни зголемувања - - - - 
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- намалување/расход - - - - 
- прекнижување - - - - 
Состојба на НС на 31.12.2019 година - 378 - 378 

Исправка на НС на 01.01.2019 година - (378) - (378) 
- амортизација во 2019 година - - - - 
- намалување/расход - - - - 
- прекнижување - - - - 
Состојба на исправката на НС на 31.12.2019 

година 
- (378) - (378) 

Сегашна вредност на НС на  

31.12.2019 година 
- - - - 

Вредност на НС на 31.12.2018 година - - - - 

 

 

 

БЕЛЕШКА 21. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 

 

Вид на основно средства 
Градежни 

објекти 

Постројки 

и опрема 

Алат, 

погонски и 

канцелари. 

инвентар, 

мебел и 

транспортни 

средства 

Инвестиции 

во тек 
Вкупно 

Набавна вредност на НПО 

(состојба на 01.01.2019 г.) 
3.705.942 440.167 20.470 10.945 4.177.525 

- набавки во текот на годината 366 72 824 795 2.057 

- намалување/расходи - (292) (91) - (383) 

- пренос од инвестиции во тек - - - -  

 Состојба на НПО на 31.12.2019 

година 
3.706.308 439.947 21.203 11.740 4.179.199 

Исправка на НПО на 01.01.2019 

година 
(636.245) (212.005) (19.577) - (867.827) 

- амортизација во 2019 год. (40.748) (20.743) (147) - (61.638) 

- намалување/расходи - 292 91 - 383 

- прекнижување - - - - - 

Состојба на исправката на НПО 

на 31.12.2019 година 
(676.993) (232.456) (19.633) - (929.082) 

Сегашна вредност на НПО на 

31.12.2019 година 
3.029.315 207.491 1.570 11.740 3.250.116 

Вредност на НПО на 31.12.2018 

година 
3.069.697 228.162 893 10.945 3.309.697 

 

 Од горе наведениот преглед се гледа состојбата и движењето на недвижностите (градежите, 

опремата, алатот, средствата во подготовка односно инвестициите во тек). Имено во текот на 2019 

година движење на материјалните средства настанало кај градежните објекти, опремата, алатот и 

инвестициите во тек. 

Промените во вредноста на градежните објекти во вкупен износ од 366 илјади денари се 

однесува на: 
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- Зголемување на вредноста на командната зграда на браната во износ од 89 илјади денари врз 

основа на фактура бр. 0036/2019 од 24.12.2019 година за набавка на ПВЦ ролетни за врати и 

прозори од Вини пласт 2017 ДООЕЛ – Велес; 

- Зголемување на вредноста на браната со придружни објекти во износ од 276 илјади денари  врз 

основа на прва времена ситуација од 21.10.2019 година за ископ на влажна земја, чистење на 

канал, рачно расчистување на густо изникнати дрвја од КОП Инженеринг ДООЕЛ – Скопје. 

 

Вредноста на опремата е зголемена за 72 илјади денари:  

- Набавка на четири лаптопи во вкупен износ од 72 илјади денари врз основа на фактура број 

019-1801-290/2019 од 11.11.2019 година од ИДС КОМ ДООЕЛ Куманово. 

 

Вредноста на транспортните средства е зголемена за 824 илјади денари: 

- Набавка на Лада нива 4х4 1,7 АЦ караван во износ од 624 илјади денари,  

- Набавка на канцелариски мебел за браната во износ од 153 илјади денари врз основа на 

фактура број 100/19 од 20.12.2019 година од Солакс Екс –Им ДООЕЛ Скопје, 

- Набавка на мебел во износ од 46 илјади денари врз основа на фактура број 19-390-00055 од 

16.12.2019 година од Мебел Годимето ДООЕЛ Прилеп. 

 

Зголемувањето на материјалните средства во подготовка  се во износ од 795 илјади денари. 

 

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Претпријатието се користат за 

обавување на неговите деловни активности. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 22. ЗАЛИХИ 

 

Опис на залихи 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Залиха на резервни делови 2.926  2.980 

 Залиха на ситен инвентар 2.060  2.029 

 Вредносно усогласување на ситен инвентар (2.060)  (2.029) 

Вкупно залихи: 2.926  2.979 

 

Поради специфичноста на своето работење (водоснабдување) Претпријатието има залихи само 

на резервни делови и ситен инвентар. Ситниот инвентар се отпишува со калкулативен отпис и тоа 

100% при ставање на истиот во употреба. За ситниот инвентар и  резервните делови постојат пописни 

листи. Претпријатието изврши попис на состојбата на залихите на 31.12.2019 година за што подготви 

пописни листи и извештај за извршениот попис заведен под број 02-115/1 oд 07.02.2020 година.  

  

 

  

БЕЛЕШКА 23. КРАТКОРОЧНИ  ПОБАРУВАЊА  И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ 
ВЛОЖУВАЊА 

 

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни 

финансиски вложувања 

2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Побарувања од поврзани субјекти -  - 

 Побарувања од купувачи 3.568  3.689 

o Побарувања од купувачи во земјата 3.568  3.689 

o Побарувања од купувачи во странство -  - 

 Побарувања за дадени аванси на добавувачи -  - 
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 Побарување од државата по основ на даноци и 

слично 
166  230 

o Данок на додадена вредност 166  230 

o Побарувања за повеќе платен данок на добивка, 

данок на вкупен приход и данок на приход 

платен на странско правно лице (задржан данок) 

-  - 

 Побарувања од вработени 36  16 

 Останати краткорочни побарувања -  13 

 Краткорочни финансиски вложувања -  - 

 АВР -  - 

Вкупно краткорочни побарувања и краткорочни 

финансиски вложувања: 
3.770  3.948 

 

 Најголема ставка во краткорочните побарувања и краткорочните финансиски вложувања 

преставуваат побарувањата од купувачите во вкупен износ од 3.568 илјади денари. 

Во побарувањата од купувачите сврстени се две побарувања од Макида Треид ДООЕЛ Велес 

во износ 711 илјади денари и Агролајман увоз-извоз ДООЕЛ Чашка во износ од 53 илјади денари 

против кои се покренати судски постапки и е добиено правосилно и извршно решение за наплата но 

истите сеуште не се наплатен.  

 

Побарувања класифицирани по срочност во земјата  
 2019 

во (000) МКД 

 Побарувања  недоспеани  2.804 

 Побарувања до 1 година  - 

 Побарувања до 2 години  - 

 Побарувања до 3 години  - 

 Побарувања над 3 години  764 

Вкупно:  3.568 

 

 Претпријатието има побарувања од државата во износ од 166 илјади денари како и побарувања 

од вработените во износ од 36 илјади денари а кои се водат аналитички по име и презиме за секој 

вработен. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 24. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

 Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти е следнава: 

 

Опис на парични средства и парични еквиваленти 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Стопанска банка АД Скопје 117  121 

 Комерцијална банка АД Скопје 5.250  2.579 

 Централна Кооперативна Банка АД Скопје 2.961  4.843 

 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје – трансакциска за плата -  1 

 Благајна 8  12 

Вкупно парични средства и парични еквиваленти: 8.336  7.556 

 

 

Од Извештајот за паричниот тек презентиран на почетокот на ревизорскиот извештај на страна 

8 може да се констатира дека Претпријатието има: 
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Паричен тек 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Паричен тек од оперативни активности 23.481  27.604 

 Паричен тек од инвестициони активности (2.044)  (2.674) 

 Паричен тек од финансиски активности (20.657)  (20.581) 

             Нето пораст/намалување на готовината: 780  4.349 

 

 

 

БЕЛЕШКА 25. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ 

 

Опис на главнина и резерви 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Основна главнина 2.932.869  2.932.869 

 Ревалоризациска резерва -  - 

 Резерви -  - 

 Акумулирана добивка 429.222  464.791 

 Пренесена загуба (-) (390.245)  (390.245) 

 Загуба за деловната година (37.797)  (35.570) 

Вкупно главнина и резерви: 2.934.048  2.971.846 

 

 Од овој преглед јасно се гледа структурата на капиталот, резервите, акумулираната добивка и  

пренесената загуба како и загубата за тековната во однос на предходната 2018 година. Извештајот за 

промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 7. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ 

 

Опис на долгорочни обврски 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во 

земјата и странство 
329.659  350.316 

Вкупно долгорочни обврски: 329.659  350.316 

 

 Долгорочните обврски по основ на кредити се однесуваат на долгорочен кредит од странство 

односно од Instituto de Credito Oficial - Шпанија. Овој кредит е земен врз основа на Закон за 

задолжување на Владата на Република Македонија кај Кралството Шпанија во вкупен износ од 9.814 

илјади евра. Согласно Законот за задолжување (Сл. Весник на РМ бр. 32/2002) и договорот за кредит, 

70% од кредитот во износ од 6.870 илјади евра е со рок на отплата од 31 година со грејс период од 11 

години и 0,3% каматна стапка на годишно ниво. Остатокот на кредитот во износ од 2.944 илјади евра е 

со рок на отплата од седум години и со грејс период од 2,5 години со варијабилна каматна стапка – 

ЕУРИБОР. На износот на кредитот се плаќа еднократна провизија за раководење со кредитот од 0,15% 

за делот од кредитот со рок на отплата од 31 година со грејс период од 11 години, односно 0,4% за 

делот од кредитот со рок на отплата од седум години со грејс период од 2,5 години. 

Согласно член 5 од Законот за задолжување на Владата на Република Македонија (Сл. Весник 

на РМ бр. 32/2002) кредитот ќе се отплаќа од приходите што ги остварува ЈПВ Лисиче. Доколку 

пристигнатите ануитети во рокови утврдени со договорот во името на крајниот корисник ги плати 

Република Македонија, министерот за финансии по истекот на 30 дена од денот на извршувањето на 

обврската, но не подоцна од 60 дена, ќе издаде налог до деловната банка каде што крајниот корисник 

има денарска сметка, за пренос на парични средства од сметката на крајниот корисник на кредитот во 
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корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија, во висина на извршеното 

плаќање, зголемено за пресметаната камата и за трошоците. 

Согласно Договорот број 07-63/1 од 18.03.2004 година и 07-158/1 од 28.05.2004 година краен 

корисник на кредитот е ЈПВ Лисиче. До ставање во функција на ХС Лисиче средствата за плаќање на 

каматата, еднократната провизија за управување со кредитот и евентуалната казнена камата, ќе бидат 

обезбедени од буџетот на Република Македонија. По ставање во функција на ХС Лисиче средства за 

плаќање по сите основи во врска со кредитот, ќе бидат обезбедени од  страна на ЈПВ Лисиче Велес. 

Претпријатието со приходите кои ги остварува од тековното работење не е во можност да го 

серисира долгорочниот кредит (отплати, камати и провизии) па поради тоа истиот се подмирува од 

средствата на Буџетот на Република Северна Македонија. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 27. ТЕКОВНИ  ОБВРСКИ 

 

Опис на тековни обврски 
2019  2018 

000 МКД  000 МКД 

 Обврски спрема поврзани друштва -  - 

 Обврски спрема добавувачи 1.432  1.993 

o Обврски спрема добавувачи во земјата 1.432  1.993 

 Обврски за аванси, депозити и кауции -  - 

 Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести 

на плата 
2  - 

 Обврски кон вработените 6  - 

 Тековни даночни обврски 1  3 

o Обврски за персонален данок на УО 1  3 

 Останати краткорочни обврски -  22 

 Пасивни временски разграничувања   - 

Вкупно тековни обврски: 1.441  2.018 

 

 

Обврски класифицирани по срочност во земјата  
 2019 

во (000) МКД 

 Обврски  недоспеани  1.432 

 Обврски до 1 година  - 

 Обврски до 2 години   - 

 Обврски до 3 години  - 

 Обврски над 3 години  - 

Вкупно:  1.432 

 

Тековните обврски во 2019 година се намалени во однос на претходната 2018 година за 28,6%. 

Притоа, станува збор за недоспеани обврски. 

 

 

 

БЕЛЕШКА 28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ 

 

28.1. Судски спорови 

 

 Со состојба на 31 Декември 2019 година, Претпријатието се јавува како странка во 8 судски 

постапки од кои во 6 постапки Претпријатието се јавува како тужена страна во вкупен износ од 683 
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илјади денари. Во две од постапките Претпријатието се јавува како тужител и тие постапки се одбиени 
како неосновани со решение на Основните судови во Велес и Скопје при што Претпријатието и за 
двете постапки има поднесено жалба до Апелациониот суд во Скопје. 

За две судски постапки покренати во претходните години кои се однесуваат на побарувања од 
купувачите  и тоа од Макида Треид ДООЕЛ Велес во износ 711 илјади денари и Агролајман увоз-извоз 
ДООЕЛ Чашка во износ од 53 илјади денари се добиени правосилни и извршни решенија за наплата но 
истите сеуште не се наплатени.  
 
 

28.2. Гаранции 
 
 Претпријатието во 2019 година нема дадено гаранции кон своите доверители. 
 
 
 

БЕЛЕШКА 29. ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
 Сите јавни набавки во 2019 година Претпријатието ги вршело во согласност со Законот за 
јавни набавки и сите други позитивни законски прописи. 
 За потребите на јавните набавки Претпријатието има изготвено Годишен план за јавни набавки 
за 2019 година, којшто беше доставен до Управниот одбор на усвојување, а истиот соодветно и го 
усвои и завери под бр.01-40/3 на 12.04.2019 година. 
 Комисијата за јавни набавки е именувана за секоја јавна набавка посебно со одлуката за јавна 
набавка. Комисијата за јавни набавки ги спроведува јавните набавки и го предлага најповолниот 
понудувач, во согласност со законите и прописите за јавните набавки, како и во согласност со 
барањата и препораките од Бирото за јавни набавки. 
 Во текот на 2019 година се спроведени вкупно 51 јавни набавки и по истите се склучени 
соодветни договори со вредност во износ од 10.030 илјади денари со вклучен ДДВ.  
 
 
 

БЕЛЕШКА 30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА 
СОСТОЈБА 

 
 По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба, не се случиле некои 
значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка. За таа цел Друштвото приложува 
бруто биланс заклучно со 31.03.2020 година. 
 
 

За ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес 
Директор 

 
_________________________________ 

Дејан Арсовски 
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Законска обврска за составување на Годишна сметка и годишен извештај за 

работењето, во согласност со одредбите од ЗТД 
 

 

 

 Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната 

сметка која ја изготвуваат претпријатијата вклучува Извештај за финансиската состојба, 

Извештај за добивка или загуба и Извештај за останата сеопфатна добивка и објаснувачки 

белешки. 

 Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна 

година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и со прописите за 

сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, 

обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка, односно загуба на 

Претпријатието за деловната година. 

 Во согласност со член 477 став 6 од Законот за трговски друштва  како и член 11, 

член 19 и член 27 од Законот за јавните претпријатија,  директорот е должен да достави 

Извештај за работењето на претпријатието до Управниот одбор на Претпријатието, а 

Управниот одбор на Претпријатието според член 19 од Законот за јавни претпријатија, 

покрај годишната сметка, е должен, по завршување на секоја деловна година да го усвои и 

Извештајот за работењето на Претпријатието. 

 Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, 

истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за добивка или загуба и 

Извештај за останата сеопфатна добивка и објаснувачки белешки. 

 Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците за Годишната сметка 

и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство не 

се појавуваат. 

 Годишната сметка на Претпријатието и Годишниот извештај за работење се дадени 

во Додатоците 2 и 3. 

 Управниот одбор на Претпријатието го разгледал и одобрил Годишниот извештај за 

работењето во февруари 2020 година. 

 

 

 

 

 

За ЈПВ ЛИСИЧЕ Велес 

Директор 

 

_________________________________ 

Дејан Арсовски 
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Годишна сметка 
 

 

 Извештај за финансиската состојба 

 

 Извештај за сеопфатна добивка 
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3a pH3r1qt4 H TporuoL{kl

76 i !1. iqoflroPoqHH oEBPcKlt
(og 086 iqo 093)

06apcxN cnpeMa noBp3aHH rqpylurBa

O6epcxr cnpeMa,qo6aeyaaulr

O6apcxr,r ga aBaHCh, AenogrTt4
n KaYL\LAV1

O5apcxra no 3aer/lr4 n KpeAATtt cnpeMa
noBpsaHr ApyuTBa

O6epcxra no 3aeMr n KpeptATtA

O6epcxN no xaprt4r{ oA BpegHocr

Ocranarm Sr nancrcrra o6BpcKr4

Ocrasarr Aofl ropo-lH,4 06BpcKr4

ill. ogJroxEHlr AAHoL{HH o6BpcKr4

IV. KPATKOPOI{H14 OEBPCKH
(oR 096 go 108)

06epcxur cnpeMa noBp3aHyr ApyrlTBa

06epcxr cnpeMa,qo6aaynalN

O6apcxn 3a aBaHC[, Aenaanrw n [<ayq!4h

O6epcxr aa AaHoLp4 14 npu4oHecu H

nnaTa il Ha HaAoMecT[ Ha nflaTa

06apcxra xoH apa6oreHHre

TexoeHn AaHol.rHt4 o6apcxN

Kparxopo.iHh pesepBrlpaFba 3a
1,1 TpOtllOl"lh



Crpaua 6

no3!,rqHJA
t43HOC

[lperxogna roAnHa

O6apcxr,r no saeMrt n Kpe1nrv cnpeMa
noBs3a!.!yt .qpyurBa

O6epcxra no 3aeMr n KpeAATvl

O6apcxr no xaprrh oA Bpe4Hocr

O6apcxra no ocHoB Ha yqecrro Bo
pe3yflTaTor

CcraHarl: SlrHaHcncxr o6apcxrr

Cu:-aua'rua KparK*poLrHra o6apcxu

v. oAnoxEHo nfiAKAFbE HA TPCI-
tuouH il nPl,tx0flil t-tA l4AHt4TE
ftEPHOAM {nBP}

VI.OEBPCKH NO OCHOE HA HETE.
KOBHI4 CPE.qCTBA (t4JtH rPynm
3A OTyryBA!-LE) K0t4 CE r{yBAAT
34 nPOAAXEA,1 nPEKl4FiATkl
PAEOTEI-bA

BKYNHA TIACI.IBA:
TJIABHI,IHA kl PE3EPBII k! OEBPCKkI
(065+081 +094+1 09+'l 1 0)

B. BOHEilnAHCHA EBHAEHqknJA
. NACHBA

flnqe ogroaopHo 3a crcraByBarbe ua o6paaeqor:

A*e u,0"",*" frP ilq Aefa u od
Spoj og perilcrapor Ha klHcruryror Ha c[4erxoBo.qurenh
il oBnacTeHLl u ira Penl,finnxa Maxe4oruja:

u^ a", 2,4 . 0R . 20Xo /-nl-,

[.lornnc

ao freltor-.
n" a^ A8, 02 2C20raJ ,

lzlne n npesuirle Ha 3aKoHcKHor

aacTanHnK Ha Apyr.r.rTBoTo:

OSpaseqoi e ripont4'JJaH co llpaaNnHHKor sa Sopruara rl coApxrlHara Ha roAilrxHara cMerKa
("Cn. aecnrK Ha PM" , 6p. 60/14)



JABHO nPErnPnATllE 3A BOIpcrofw{cTEO
n}{ChqE
"" 054#2*bi@@-oo

Hagus xa cy6jexr ", Jfi
Agpeca, ceAl,rure n rene$on

Agpeca 3a e-noura

BEREC

tzJ

BUA
pa6ora

4 5 6 7 I 9 10 11

lAgewu$uxaqnoneH 6poj
(EMEC)

KoHrpbnop

| 3lLlo I ol ol ol op ro p @ l { | 2) 31 3l
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2s 26

Peeepsrn KoAeKclt

Egnncreen 4auoven 6poj

EI,IflAHC HA yGnEX
([43BErUTAJ 3A AOEL1BKA t/.nn 3AryEA)

3anephog oe 0,1 .04 A" ?1, /2 20 /-l roAuHa

no3hr.l14JA
t43HOC

nPrxoEl4 oA PAEgTEt-bETO
(202+203+206)

[-lprxoglr og npo4ax6a

OcraHarr nprxoAl4

[lponaeua Ha BpeAHocra Ha sannxv Ha
roToBh npo[3BoAr4 h Ha HeAOBpUeHO
npoh3BoAcTBO

3anuxn Ha rorotsl4 riporseo,qr r Ha
HeAOBp[xeHO npOh3BOACTBO Ha
noqeToKoT Ha rOAhHaTa

3anuxn Ha roroBr4 npou3BoAr4 r Ha
HeAOBpueHo npoh3BoAcTBO Ha Kpa-
jor xa roArHara

Kanur anushpaHo concrBeHo n po,43-
BOACTBO A ycnyfvl

il. PACXOflt4 OA PAEOTET-bETO
(208+209+ 21 O +21 1 +21 2+21 3 +
+21 8 +21 9 + 22O +221 +2221

Tpouoqra sa cypoBr4HtA t Apy-rz'
ruareprjann

Ha6aeHa BpeAHocr Ha npoAaAeHr
cToKt4



os, {AnoTIapeA8 3}{rArrrrclqfi c*EAtSlrxSNrt
%'qa

.AoL-*0s..-
3iF"ae

Crpata 2

no3uq14JA
1,l3HOC

Ha6aesa BperqHocr Ha npoAaAeHn
uarepnjanr, pegepBH n Aenosn, chreH
rHBeHTap, au6anaxa h aBToryMil

Ycnyrn co KapaKTep Ha Marepnjanau
TpouJor-{r4

Ocranarm rpouoqr o,q pa6oreFbero

Tpouroqra sa epa6oreun
(214+215+216+217) 

.

llnann r HagoMecroLlr Ha nnara (Hero)

Tpolr.roqr 3a AaHoLlrl Ha nnarn v HaAo-
MecToqu Ha nnaTa

['l prgonecra oA 3aAofl xnTen Ho cor-ir4-
janno ocnrypyBaFbe

OcraHarr rpouJoql4 sa spa6orenrre

Arr,toprrsaqnja aa uareprjanHure n
nenaareprajan nnre cpeAcrBa

Bpegxoc*o ycornacyBarue (o6esepeg-
xyearue) Ha HereKoBHt,t cpe4crBa

Bpe4xocxo ycorfl acyBarse (o6esepe4-
xyearse) Ha reKoBH14 cpeAcrBa

PeseperpaFba 3a rporuor-{r u pnsvLln

Ocranarr pacxo4r4 og pa6oreFbero

I t. o14 HAH CUCKU n PUXOA14
(224 +229 +23O +23 1 +23 2 + 2 3 3 )

Ouuaucucrn npnxoAn oA o4Hocr4 co
no Bp3aH n ApyurrBa (225 +226 +227 +228)

f'lpurxo4u oA BnoxyBaFba Bo noBp3aHyr

ApyuJTBa

.[1puxo4r no ocHoB Ha KaMarh oA
pa6orerre co noBp3aHr ApyrJrrBa

.I'lpraxogr,r no ocHoB Ha KypcHLl pasnnKt
o4 pa6oreFbe co noBp3aHh ApyrurBa

Ocranarr Srnaxcrcxu npnxo4u oA
pa6cren e co noBp3aHr ApyuJTBa



Crpana 3

H3HOC
no3Llq14JA [lperxogxa rogxHa

[-lpnxogm oA BnoxyBaFba Bo HenoBp-
saHh Apyr.rJrBa

llpmxogn no ocHoB Ha KaMarh o4 pa6o-
reFbe co HenoBpsaHH ApyruTBa

[lpmxopm no ocHoB Ha KypcHr/ pa3nnKu
c.q pa6oreF,oe co HenoBp3aHh ApyrurBa

H epeanrer pan N..qo6ra axr,r (npraxo,qra)

cA qlyi,{eHCmcKh cpeACTBa

OcraHarn $NHancmcxn npnxoqn

lv. aH HA H CtACKt4 PACXORH
(23 5+239+ 24O +241 +242+2431

OuuaHci,ncxh pacxoAr4 oA oAHocrl co
noBp3aH il ApylurBa (236+237 +238)

Pacxogr no o.cHoB Ha KaMarH oA
pa6orerue co noep3aHta ApyiurBa

Pacxo4u no ocHoB Ha KypcHr4 pasnrKu
o,q pa6orerue co noBpsaHr Apyr.xrBa

Ocrau aru Qr xaHcrcx n pacxo An
oA noBpsaHH ApytlTBa

Pacxo,qn no ocHoB Ha KaMarr4 oA
pa6orerue co HenoBp3aHil ApyuJrBa

Pacxo,qr no ocHoB Ha KypcHr4 pagnnKn
o4 pa6orerue coHeFoBp3aHr ApyuirBa

Hepeanrsrpanr sary6n (pacxogr)
o4 $ruancucKr4 cpeACTBa

Bpe4nocxo ycorfi acyBaF.be Ha $rHan-
cncKn cpeAcTBa il BnoxyBaFba

Ocranarr SrHaucncxn pacxogr4

V,qen ao 4o6marcara Ha nphppyxeHrTe
ApyLUrBa

V,qen eo sary6ara Ha nphApyxeHnre
ApyLuTBa

lo6uaxa oA peAoBHoro pa6orerue
(2O 1 +223 +244) - (2O4 -2O5 +2O7 +23 4 +245

3ary6a oA peAoBHoro pa6orerse
(2O4 -2O 5 +2O7 +23 4 +245) - (20 1 +223 +244

Hero goSlrsKa cA npeKuHaril pa6orerua

:) ,,



Crpana 4

PeA.

6poi nCI3iluH.iA
Ossara Epoi Ha

6eneuKa

H3HOC
H 

AOn TeroaHa roguHa llperxogna roguHa

1 2 4 5

37. Hero sary6a oA ripeKHHaril pa6orehba 2 4

ffo6re xa npeg o6aHollyBaFbe
{246 +248) nnu (246-249} 2 J

ao 3ary6a npeA oAaHoqyBarbe
(.247 +249) nnu (247 -248) 2 5i

I

1 7
1 4

L
a )l

I (_ ( tc

40. [aHor ua go6r,rsxa 2 6 2

41 O,qnoxexm AaHaqHH n pHXofl 14 2 6 a

42. Cpncxenr plaF.!orr HH pacxoAt 2 5 4

43. HETC,qo6iltsKA 3A EEAOBHATA
rOfi tl H A {25a -252 +253 - 25 4) 2 5

44. HETC SATyEA 3A EEJTOBHATA
f OfrH HA (251 +252-253 +254) c 6 o All 1

'r9
1 t,

ailrl
5 15 A ( C f,Ac

45. [lpoceueu 5poj ua apa6or-exia ap:
ocHoBa Ha L{acoBr4 ria pa6ora *o
n POCM€TKOB H l4OT nepr,rOg
(ec anconyrex reHoc) Z 7

Ai

{ t
l

AL

46. Epo.j i-ia Meceqr xa pa6orerue
ier: anconyrex msHoc) 2 I

I

tlI I
A7 EO6r4 BKA/3ATyEA 3A il rPL4Op,OT e 4 I

47.a. Ao6raexa xoja rHlt npnnafa Ha t4Mare-
nhTe |{a aKtlt/1tA Ha MaTmqHOrO ApytUTBO Z 0

47.6. flo6rexa xoja nprandfa na Hexoirrpo-
nNpaHoTo yqecrtso 2 o 1

47.a. 3ary6a xoja ce oflHecyBa Ha Ht/are-
fl!4Te Ha aK\L4vt Ha MaTHqHQTo ApytIlTEO Z 6 2

47.r. 3ary6a xo.|a ce oAHecyBa Ha HeKoHrpc-
flilpaHoTo yqecTBo Z o

48. 3APASOTYBALI KA NO AKUNJA 2 o 4

48.a. Bxyn*a ocHoBHa sapaSoryeav Na
no axqnja L

q

48.6. Bryn ua pasBoAHera sapa6oryElaqKa
no axqNja L b

48.s Ociroexa eapa6oryeaHKa n0 axquja
oiq npeKHHaro pa6orerse 2 6 7

48.r. Paeeognera sapa6oryBaqKa no aKqmja
oA npeKi4Haro pa6orerue 2 b I



kI3BE1IITAJ 3A OCTAHATA CEOnOATHA AOEl4BKA
3a nept4oA oIl==--Ao...-20_roAr na

PeA.

6poi no3Ht-IHJA
Ossare

HA

AOn

Bpoj ra
6eneuxa

tl 3Hoc
Texoexa roAHHa Ilperxogxa roAt,tHa

1 2 4 5 6

1 lo6nexa sa rognHara 2 o

2. 3ary6a 3a roAnHaTa 2 0 ] 1
c Ir t ( c 2]t

J. Ocranara ceon$arHa go6rexa
(27 3 +27 5 +27 7 +27 9 +28 1 +283 ) -
- (27 4 + 27 6 +27 8 + 28A +282+ 28 4) 2 7 1

4. Ocranara ceon$arHa sary6a
(27 4 +27 6 +27 8 +28A +282 +28 4) -
- (27 3 +27 5 +277 +27 9 +28 1 +2 83 ) 2 2

5. po1naxn Koh npor3J-leryBaar oA
npeBeAyBaFbe Ha crpaHcKo pa6orerue 2 7

6. 3ary6n Koh npohsneryBaar orq npeBe-
AyBahbe Ha crpaHcKo pa6orerse 2 7

7. fio6ner<ra oA noBropHo MepeFbe Ha

Qr nancmcxn'cpe4crBa pacnofl oxt4 Bt4

sa npo,qax6a 2 7 E

8 3ary6n oA noBTopHo MepeFbe Ha

Snnaxcurcxrr cpegcrBa pacnonoxn Bt4

sa npogax6a z 7 o

9. ESexrraaex Aen oA po6waxn oA xeUHHr
14HCTpyMeHTn 3a Xe[npaFbe Ha napl4l{HL1
TEKOB14 2 7

10. ESexrreeH Aen ogaary6n oA xephHr
rrHcTpyMeHTn 3a xelJnpaFbe Ha nap!,tqHH
TEKOB14 2 7 8

11 [1 porrl exn Ha peeAno pA3a\tAcKVT e
pe3epBh 3a HereKoBnr cpe,qcrea (+) 2 7 I

12. [1por'lenx Ha peBanopr3aqilcKrre
pe3epBkl 3a HeTeKoBnr cpe,qcrea (-) 2 8 C

13. Axryapcxra go6naxn xa 4esrannpanra
nnaHoBr4 3a Koprcrt4 na epa6orexrre 2 8 1

14. Axryapcxra eary6ra aa geSnnnpanu
nnaHoBr4 3a Kopr4crl4 xa apa6oreuNre 2 I I

15. V4en Bo ocraHaTa ceonQarna
6o6rexa Ha npr4ApyxHr4 ApyurBa
(caruo sa norpe6m Ha KoHconn4aqxja) 2

16. Vgen Bo ocraHara ceon$g.4rqpq5y6a
H a n p HApyx H 14 ApyurBgffigt',rtj' ga *-'\
norpe6n Ha KoHcoflH adflnja) '''i^.,h

2 8 4

17. lanor x a so6n e xa, a{6dfr,iffi-6fi}rit
Ha ocraHara ceon$art5 4o6r,raka

:,jJ
2 I A

18. Hero ocranara ceon$rygg.:
(271-285)

I

I

2l I

{t



no3hqt4JA
t43HOC

TexoeHa roAHHa

Bxynua ceonSarHa 4o6nexa sa
roAhFiara (269+286) nnn (286-270)

CeonSarna sary6a xoja ru npnnafa
Ha hMaTenHTe Ha aKL{r4r4 Ha MaTHqHOTO

ApyLUrBo

Ceon$arxa sary6a rcoja npnnaia na
HeKOHTpOnHpaHOTO yL{eCTBO

19 Hero ocraxara ceon$arua sary6a
(385-2;1 1 ) n nvt (27 2+285)

CeonSarna,qo6naxa xoja rna nprnaia
Ha vMaTennTe Ha aKt_\nA Ha MaTilqHoTo
r"!.llyrriTBO

fJeon$arna 4o6rexa xoja npranaia Ha
FieKCliTp;lnfi paHCTO yqeCTBO

BxynHa ceonSarHa sary6a sa roArHara
{270+287) nnw (270-286) nnn (287-269)

21.a.

r-rPt/xoAr4 nPETEX{HO o

(Ce HasnavyBa rnaBHara nphxoAHa u.rrrrQpa Ha gejHocra yrBpAeHa co H(!, cornacHo .{neH I o4 3axoHor sa
eAHolltanrepcKr4or cncreu-Cny>xbeH aecHfix Ha Peny6nnxa MaxegoHrja, 6p.84!A5,131A7,1501A1,140108,17111
53/11 u 70113).

I1taqe o4roeopHo 3a cofraByBaFbe ua oSpaseqor:

v1*eun "rr*u [b b /r{- 4ePau, A
Epoj o4 perilcrapor ua l4Hcruryror Ha cMerKoBoANrenH
il OBflACTEHU ia na Peny6nuxa Maxe4onuja:

OCTBAPEH14

WiilqCIl

n"a"* 28, C2, 2020 rqu

O6paseqor e nponrutaH co ilpauNrri+tKor 3a $opuara n
("Cn. oecurK Ha PM" , 6p. 60/1a)

hne u npeouure Ha 3aKoHcKr4or

3acTanHfi K Ha ApyI!TBOTO:

Ta Ha roAHr.xHaTa cMeTKa



Јавно Претпријатие за Водостопанство ЛИСИЧЕ Велес    Додаток 3 

 

 

 

 

Годишен извештај за работењето 

 

 

 

 



 

Јавното претпријатие за водиостопанство "Лисиче" е основано во 1991 година, со основна цел 

водење на инвестицијата за изградба на ХС "Лисиче". Се до 1998 година, односно до 

донесувањето на Законот за води, тоа работи како самостоен правен субјект. Според Законот за 

води, претпријатието од 07. 07. 2001 год. формално правно функционира како подружница во 

склоп на ЈВП „Водостопанство на Македонија", но долго не останува во составот на 

единствениот водостопански систем во државата. Co Oдлука на Владата на Република 

Македонија бр.23-4371/1 од 24. 07. 2001 год. ЈПВ "Лисиче" се основа како посебно јавно 

претпријатие за водостопанство, кое го наследува имотот и вработените на подружницата. 

Суштината на ваквата трансформација е во овозможувањето на поефикасно и поекономично 

водење на инвестицијата. 

Денес, функционира како правен субјект, јавно претпријатие во државна сопственост кој 

управува со Браната со придружните објекти Лисиче и стопанисува со водите од истоимената 

акумулација. Согласно основачкиот акт на Владата на РМ и Статутот на ЈПВ Лисиче-Велес, 

претпријатието има приоритетна дејност со шифра 36.00: „Собирање, обработка и снабдување 

со вода“.  



Основна дејност на ЈПВ Лисиче-Велес е да ги обезбеди потребните количини  сурова вода 

наменета за водоснабдување на градот Велес и околните населени места. Нејзината 

реализацијата се извршува преку акумулирање на водите од реките Тополка и Врановска  во 

акумулацијата Лисиче и испорака на потребните  количини на сурова вода преку доводниот 

цевковод до Фабриката за преработка на вода во градот Велес.  
Локацијата на која се наоѓа браната е на територијата на општина Чашка, во близина на селото 

Лисиче, на оддалеченост од околу 27 километри од Велес. 

Со Одлуката за дополнување на Одлуката за основање на Јавното претпријатие Лисиче-Велес 

бр.51-3700/1 од 26.07.2011 година, донесена од Владата на Република Македонија, дадена е на 

управување Акумулацијата ,,Младост“ и бетонската брана ,,Отовица“ со главниот потисен 

цевковод и делничниот цевковод. 

Седиштето на претпријатието е на ул. Вардарска бб во Велес. 

 Визија, мисија, цели 

Хидросистемот Лисиче е повеќенаменски објект за водоснабдување на населението во градот  

Велес и околните населени  места, снабдување на индустријата со технолошка вода, 

наводнување на земјоделските површини по течението на река Тополка на 4.175 ха , како и  

наводнување од акумулацијата Младост на уште 1.600 ха од левата страна на реката Вардар.  

Со оваа функција ќе се постигне редовно снабдување на населението со чиста вода за пиење,  

обезбедување на биолошки  минимум на реката Тополка, ревитализација на езерото Младост и 

подобрување на микроклимата во регионот.Потребно е  да се доврши изградбата на  втората и 

третата фаза од хидросистемот, а тоа е изградба на хидромелиоративниот систем за  

наводнување, доизградба на започнатиот цевковод до езеро Младост во должина на уште 8,3 км,  

изградба на колекторски систем и пречистителни станици на реките Тополка и Врановска, како 

и изградба на мали хидроцентрали за производство  на електрична енергија. 

Истовремено, предвидени се и инвестициски активности, кои се неопходни не само да се 
обезбеди континуитет во квалитетот на водната услуга која се реализира согласно постојните 

стандарди и актуелни законски прописи, туку и за да се обезбеди нејзино подобрување, 
осовременување, зголемување на ефикасноста во работењето, како и унапредување и заштита 
на животната средина. 

 

 

o 

 

 



 

 

Со донесувањето на Законот за утврдување на цените на водните услуги (Службен весник на РМ 

бр. 7/2016) , како и Методологијата за определување на тарифите на водна услуга (Службен 

весник на РМ бр. 63/2017) , се изработи Бизнис план за водни услуги на ЈПВ Лисиче 2018 – 2020 

год., пропратен со соодветни табели согласно донесената методологија за утврдување на цената 

на суровата вода за пиење во наредните три години. 

По доставувањето на барањето за утврдување на тарифа за водни услуги до Регулаторната 

комисија за енергетика и изработениот Бизнис план за водни услуги за регулиран период 2018 -

2020 год. ни беше доставено Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода 

наменета за водоснабдување на населението , врз основа на препораката од Владата на РМ и 

новодоставеното барање за ревидирање на тарифата за водни услуги. па така со усвојувањето на 

Ценовникот за висината на цената на сурова вода, за 2018 год. добивме утврден износ на  

минимална тарифа за водни услуги во износ од 3.80 ден./м3, односно просечна тарифа од 9,40 

ден./м3 , додека за 2019 год. минималната тарифа изнесува 3,82 ден./м3, а просечната тарифа е 

9,34 ден./м3 без пресметан ДДВ од 5%. 

 

 



Во рамките на ЈПВ Лисиче-Велес се користи информациониот сметководствен програм Luca од 

фирмата Комсофт од Скопје со следните модули: финансиска оператива, главна книга, 

магацинска евиденција, материјално книговодство, плати и основни средства, како и Синоптик 

системот за следење и регулирање на нивото, дотокот и испустот на вода од акумулацијата на 

брана Лисиче. 

Карактеристики на сметководствениот програм од Комсофт и неговите модули: 

o Финансиска оператива-внес на аналитика на побарувања и обврски; 

o Главна книга-налози за книжење поврзано со финансиска оператива, плати, основни 

средства, трошоци, приходи, подготовка на извештаи; 

o Магацинска евиденција-аналитика на влез и излез на материјали; 

o Материјално книговодство-поврзување на документите од магацинска евиденција со 

аналитика на магацин и главна книга; 

o Плати-внес на податоции изработка на плата; 

o Основни средства-внес на основни средства, амортизација, расход. 

o Попис и расходување на основни средства, ситен инвентар, репроматеријали и 

резервни делови. 

Модулите даваат можност за финансиски показатели и информации од дневен, неделен, месечен 

и периодичен карактер и се неопходна основа при изработката на тромесечни, шестмесчни и 

годишни извештаи за работењето, кои се доставуваат до надзорниот и управниот одбор на 

претпријатието, како и до неговиот основач - Владата на Република Македонија.  

 

1.7. Човечки ресурси и кадрова политика 

Во ЈПВ Лисиче-Велес постојат два сектора: 

 Технички сектор 

 Сектор за финансиски, правни и општи работи 

Вкупниот број на вработени на неопределено време заклучно со 31.12.2019 година е 24 лица, на 

определено време 3 лица и по договор за дело 1 лице.  

Во Правилникот за систематизација на работните места предвидени се вкупно 33 работни 

позиции, за кој во наредниот период планираме дел да бидат пополнети со нови вработени, 
додека дел ќе се пополнат со унапредување на вработените. 
Функционалните области во рамки на двата сектора ги сочинуваат: 

- Финансии и сметководство 

- Управување со човечки ресурси и општо правни работи 

- Спроведување на постапки за јавни набавки 

- Градежништво и   водостопанство 

- Електро машински работи 

- Микробиолошка и физичко хемиска лабораторија 

- Контрола и следење на Синоптик опремата 

- Одржување, обезбедување и помошни работи на објектите 

 

 

- Подобрување на организационата поставеност и одговорност во извршувањето на 

работните обврски 

- Проверка и унапредување на знаењето, преку организирање на обуки, семинари, 

работилници и сл. 



- Постојано следење на измените на законските прописи и следење на техничко 

технолошките иновации. 

- Исполнување на неопходниот фонд на часови обука за овластени сметководители, како 

и неопходни обуки за јавните набавки 

- Стекнување на потребните звања, полагање на задолжителните испити за добивање на 

сертификати и лиценци. 

- Спроведување и имплементација на процедурите од ISO 9001 стандардите, како и 

имплементација на нови стандарди и процедури. 

- Обука и континуирано усовршување на вработените за контрола и следење на SKADA 

системот. 

 

1.9. Финансиски прашања и јавни набавки 

Во склоп на Секторот за финансиски, правни и општи работи постојат две одделенија и тоа 

1.Одделение за финансии и 2.Одделение за општо правни работи и човечки ресурси, каде што се 

водат постапките за спроведување на јавните набавки врз основа на донесениот План за јавни 

набавки и нивна реализација по квартали. 

    Сметководствената политика на претпријатието е во согласност со актуелните законски 

прописи. Евиденцијата на сите деловни настани се води аналитички според Правилникот  за 

сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план (Сл. весник на РМ 

174/11). Основа за подготовка на годишната сметка на претпријатието е согласно Законот за 

трговски друштва (Службен весник на РМ бр.28/04 ,84/05 ,25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11) и 

Правилникот за водење на сметководството (Сл. весник на РМ бр. 159/09,164/10 и 107/11) – 

Меѓународни сметководствени стандарди МСС, како и Меѓународните стандарди за 

финансиско известување МСФИ. Годишната сметка е изготвена со примена на методата на 
набавна вредност и принципот на континуитет во работењето, па истата ги содржи Билансот на 

состојбата – извештај за финансиската состојба и Билансот на успех- извештај за добивка или 

загуба од финансиското работење.  

 

1.10. Инвестиции 

Вкупна вредност на инвестициони активности: 17.180.000,00 ден. 

А. Технички сектор 

Тековно инвестиционо одржување  









ред 

бр. 

Конто Опис Планирано 

2019 

 

1 

Остварено 

 2018 

 

2 

Остварено  
2019 

 

3 

Индекс 

оств.2019

/пла.2019 

3 : 1 

Индекс 

2019/ 

2018 

3 : 2 

I  Вкупни приходи 51.400.000 46.240.184 46.346.323 90 100 

1 767 Средства од буџет 

(Субвенции и трансфери) 

7.200.000 4.800.000 2.500.000 35 52 

2 767 Буџет на РМ – отплата на 

главнина 

20.610.000 20.732.967 20.731.271 101 100 

3 767 Буџет на РМ – камата по 

кредит 

1.050.000 1.128.212 1.070.188 102 95 

4 740 Приходи од продажба  на 

вода за пиење  

21.400.000 18.808.271 21.216.280 99 113 

5 740 Приходи од вода за 

наводнување 

1.000.000 318.151 592.754 59 186 

6. 769, 

774 

Приходи од камата и 

останати приходи 

140.000 452.583 235.830 169 52 

        



II  Вкупни расходи 90.690.000 81.809.820 84.143.758 93 103 

1. 400 Трошоци за суровини и 

материјали 

180.000 120.476 139.757 78 116 

2. 401 Трошоци за материјали  300.000 245.038 300.217 100 122 

3 403 Трошоци за енергија  850.000 745.046 705.039 83 95 

4. 405 Потрошени резервни 

делови  

280.000 600.794 328.385 117 55 

5. 408 Трошоци за ситен 

инвентар  

400.000 200.700 303.837 76 151 

6. 410 Транспортни услуги  340.000 327.545 338.329 99 103 

7. 411 Поштенски, телеф. услуги 

и интернет 

320.000 273.377 282.077 88 103 

8. 413 Услуги за одржување и 

заштита 

180.000 69.798 161.015 89 230 

9 4131 Трошоци за инвестиционо 

одржување 

6.080.000 1.025.887 3.448.629 57 336 

10 415 Комунални услуги 70.000 51.266 98.541 141 192 

11 419 Останати услуги 320.000 324.093 353.350 110 109 

12 420 Плата и надоместоци  на 

плата  

12.500.000 10.086.604 10.953.280 88 109 

13 422 Останати трошоци на 

вработените 

520.000 394.215 538.234 104 136 

14 430 Амортизација на нематер. 

и материјални средства 

64.000.000 62.130.818 61.637.573 96 99 

15 440 Дневници за службено 

патување и патни т-ци 

160.000 122.102 128.626 81 106 

16 441 Надоместоци на  

трошоците на вработени 

220.000 143.816 178.800 81 124 

17 442 Трошоци за надомест на 

УО и НО  

1.500.000 1.260.470 1.511.281 101 120 

18 444 Трошоци   за 

репрезентација  

200.000 75.460 74.782 38 100 

19 445 Премии за  

осигурување 

40.000 0 40.000 100 0 

20 446 Банкарски услуги и 

трошоци на платен промет 

70.000 73.399 83.498 119 114 

21 447 Даноци и прид. кои не 

зависат од резулт. 

30.000 15.854 23.344 78 146 

22 449 Останати трошоци од 

работењето  

850.000 925.783 917.993 108 99 

23 451 Вредносно усогласување 

на материјални средства 

0 1.074.957 0 0 0 

24 455 Вредносно усогласување 

на побарувања од купув. 

0 102.060 884 0 1 

25 469 Останати расходи од 

работењето  

150.000 121.045 445.039 297 368 

26 474 Договорени камати од 

кредитни односи 

1.050.000 1.127.562 1.068.245 102 95 

27 475 Негативни курсни разлики 

за кредити од странство 

0 130.420 51.740 0 40 

28 479 Договорени казнени  

камати 

80.000 41.235 31.263 39 76 

  ДОБИВКА/ЗАГУБА од 

работењето 

-39.290.000 -35.569.636 -37.797.435 96 106 

  ПРИХОДИ(поФинансиски  

план за 2019 год.) 

19.560.000 19.260.854 21.449.814 110 111 



  РАСХОДИ(поФинансиски 

план за 2019 год.) 

19.560.000 16.218.116 17.937.571 92 111 

  ДОБИВКА/ЗАГУБА по 

Финансискиот план 

0 3.042.738 3.512.243 0 115 



ЈПВ Лисиче Велес остварува приходи од продажба на сурова вода кон ЈКП Дервен од Велес, 

приходи од вода за наводнување, приходи од Буџетот на РМ и останати приходи. 

Цената на суровата вода која ја наплаќа претпријатието од ЈКП Дервен Велес изнесува 3,80 

ден./м3 без ДДВ од 5% за 2018 год. и 3,82 ден./м3 за 2019 и 2020 год., започнувајќи од 28.08.2018 

год. врз основа на Ценовникот за висината на цената на суровата вода наменета за 

водоснабдување на населението на ЈПВ Лисиче Велес кон ЈКП Дервен Велес кој е донесен од 

Управниот одбор на ден 14.08.2018 год. по Решение од Регулаторна комисија за енергетика на 

РМ бр. УП1 08-159/17 од 25.06.2018 год., усвоен со Одлука за давање на согласност од Владата 

на РМ бр.44-6767/1 од 22.08.2018 год. и објавен во Службен весник на РМ бр.158 од 27.08.2018 

год. 

Договорот  за испорака на сурова вода помеѓу ЈПВ Лисиче и ЈКП Дервен е склучен на ден 

25.09.2018 год. и истиот ќе се применува до 31.12.2020 год. 

Претходно цената на суровата вода изнесуваше 3,20 ден./м3. 

Наплатата од приходите за испорака на сурова вода за пиење е повеќе од 90%, односно истите 

се релизираат најкасно до крајот на тековниот месец за претходниот месец по доставувањето на 

фактурата. 

За 2019 година остварен е негативен финансиски резултат – Загуба во износ од 37.797.435,00 

денари. 

ЈПВ Лисиче има ненаплатено побарување од ЈКП Дервен – 3.340.605,00 денари, Макида треид – 

98.058,00 ден.(утужено), , Тополка 2000 – 21.420,00 ден., Агролајман – 52.330,00 ден.(утужен), 

Весна пролет – 34.030,00 ден., АТА Холдинг – 7.731,00 ден., како и помали износи од неколку 

индивидуални земјоделски производители.  

Против Макида треид и Агролајман имаме поднесено тужба за неплатен долг со извршни 

решенија за фактури кој се доспеани за плаќање, а не се платени.. 



Вкупните побарувања на претпријатието вклучително и спорните побарувања со состојба на 

31.12.2019 год. изнесуваат  3.567.516,00 денари. 

 

 

СОСТОЈБА НА ВКУПНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ: 

 

Спрема добавувачите во земјата, кој обврски произлегуваат од тековните трошоци на 

работењето на претпријатието ЈПВ Лисиче ги има следниве обврски:  

 Макпетрол – 27.341,00 ден., ЕВН Македонија  - 65.955,00 ден., Оли ТП – 54.376,00 ден., Ла – би 

– 55.274,00 ден., Институт за јавно здравје – 21.200,00 ден., Македонски телеком – 36.215,00 

ден., Ива 2003 – 12.443,00 ден., Фармахем – 9.098,00 ден., Вис Обезбедување – 19.472,00 ден. и 

други помали износи кои произлегуваат од тековните обврски. 

ЈПВ Лисиче по однос на обврски кон изведувачите на работите кој произлегуваат од извршени 

инвестициони активности, има неподмирени обврски. спрема Градежен факултет во износ од 

696.200,00 ден. и Алфа геодет во износ од 419.490,00 ден. 

Вкупните обврски на претпријатието заклучно со 31.12.2019 год. изнесуваат  1.432.495,00 ден. 

 

АНАЛИЗА НА БРОЈНАТА СОСТОЈБА НА ВРАБОТЕНИТЕ: 

 

Во ЈПВ Лисиче Велес, вработени се вкупно 24 лица  на неопределено работно време, имаме 

2(две) лица вработени преку Агенција за привремени вработувања, додека по  договор за дело 

имаме ангажирано 1(едно) лице за вршење на повремени услуги или просечен број на вработени 

вкупно 26 лица. 

           Структурата по образование на вработените е следна: 

1. Високо образование ВСС  VII / 2 - 3 

2. Високо образование ВСС - VII /1 - 8 

      3.   ССС - 10 

      4.   Основно образование – 3 

 

ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ЧЛЕНОВИ НА 

УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР: 

 

Просечно исплатената нето  плата е прикажана во Табела бр. 1, односно  таа изнесува 24.428,00 

денари вкупно за сите  вработени лица на неопределено и определено време. 

Нето платата на директорот на претпријатието  изнесува 47.819,00 денари. 

ЈПВ Лисиче според Статутот на претпријатието како органи на управување има Управен одбор 

составен од 9 (девет) члена, додека   Надзорниот одбор за  контрола на материјалното и 

финансиското работење е составен од 5 (пет) члена,. Согласно Одлуката на Управниот одбор бр. 

02-398/8 донесена на 08.11.2017 год. надоместокот за претседателот на УО изнесува 12.000,00 

ден., за заменик претседателот  11.000,00 ден. ,додека надоместоците за членовите на УО 

изнесуваат по 10.000,00 денари.   

Со Одлука бр. 02-398/9 од 08.11.2017 год. надоместокот за претседателот на Надзорниот одбор 

изнесува 9.000,00 ден. , додека за членовите на НО надоместокот изнесува 7.000,00 ден. 

За членовите на Управниот одбор надоместоците се исплатуваат паушално за секој месец, 

додека за членовите на Надзорниот одбор тие се исплатуваат од одржана седница. 

 

 

СОСТОЈБА НА ЖИРО СМЕТКИТЕ И БЛАГАЈНАТА: 

ЈПВ Лисиче располага со четири ( 4)  денарски сметки во различни банки, односно депонент е 

на  Централна кооперативна банка, потоа имаме сметки во Стопанска банка, Комерцијална банка  

и во НЛБ Тутунска банка  . Вкупниот износ на  парични средства, односно состојбата на жиро 

сметките заклучно со 31.12.2019 год. изнесува 8.328.643,00 денари.  

Состојбата на благајната заклучно со 31.12.2019 год. е 7.590,00 ден. 

Девизната сметка на ЈПВ Лисиче Велес е затворена од претходно. 

 



ДРУГИ ПОДАТОЦИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО: 

 

1. ИСПОРАЧАНА КОЛИЧИНА НА СУРОВА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ 

ЈПВ Лисиче Велес во текот на 2019 год. има испорачано вкупно 5.554.000 м3 сурова вода за 

пиење на ЈКП Дервен од Велес по цена од 3,82 ден. за 1м3 и има остварено приходи по тој основ 

од 21.216.280,00 ден. 

Во 2018 год. се испорачани вкупно 5.528.000 м3 сурова вода за пиење и се остварија приходи во 

износ од 18.808.271,00 ден. или споредбено со 2019/2018 год. имаме остварено за 13% повисоки 

приходи од вода за пиење. 
 

Во текот на 2018 год. се склучени вкупно 28 договори за наводнување на земјоделски површини 

со 21 индивидуални земјоделски производители и 7 правни лица за вкупно наводнувана 

површина од 54,72 хектари. 

Индивидуалните земјоделски производители вкупно наводнуваа 17,11 хектара, додека правните 

лица наводнуваа вкупно 37,61 хектара. 

Приходите од вода за наводнување за 2018 год. изнесуваа 318.151,00 ден., додека истите во 2019 

год. изнесуваа 592.754,00 ден. што споредбено имаме остварено 59%  во однос на планираното 

за 2019 год. и за 86% повисоки приходи од претходната година. 

Во текот на 2019 год. имаме склучено вкупно 34 договори со земјоделските производители, од 

кој 9 договори се со правни лица, додека 25 договори со физички лица за вкупно наводнувана 

површина од 115,71 хектари. 

Цените на водата за наводнување останаа исти како и од претходниот период, односно по 1,80 

ден. за 1м3 во зависност од предвидената количина на вода за секоја земјоделската култура 

посебно одредена со ценовникот. 

 

Податоци за планирани и реализирани површини за наводнување 2019 год. 

 

р. бр. Вид на култура планирана површ. за 

наводнување во ха 

наводнувана 

површина во ха 

1. Бостан 4,0 4,06 

2. Овоштарници 0 0,31 

3. Корнишони 12,0 12,0 

4. Пченка 1,0 0,20 

5. Пченица 0 0,35 

6. Лозја 70,0 69,19 

7. Кајсии 4,0 3,53 

8. Детелина 11,0 11,71 

9. Силажна пченка 2,0 0 

10. Ориз 0 0,70 

11. Тутун 7,0 6,52 

12. Лешник 0 0,54 

13. Орев 0 0,70 

14. Кромпир 0 6,0 

 Вкупно: 111,00  115,71  



р.б.  работно место                       

 

звање коефиц. 

на слож 

бруто 

плата 

основна 

нето плата 

1. - Директор                                                   68.956 45.795 

2. - Помошник директор                              Б1 3,0 / / 

3. - Раководител на сектор за                     

финансиски, правни и општи работи, 

- Технички раководител                          

Б2, 

 

А01 

2,7 48.503 32.449 

4. - Раководител на                                     

  одделение за финансии 

- општо правни работи и чов. ресурси 

- водостопанство 

- електро машински работи 

Б4  

 

/ 

 

 

/ 

 

 

/ 

5. - Главен инженер за градежни работи 

- Одговорен градежен инженер                      

Б01 2,6 

2,5 

46.761 

45.023 

31.312 

30.178 

6. - Советник за финанс. сметководство 

- Советник за економски прашања         

- Советник за информ. технологија       

В1 

В1 

В1 

2,3 

2,3 

42.340 

41.543 

28.427 

27.907 

7. - Одговорен инж. за микр.монит. на вода 

- Одговорен инж. за биох. анал. на вода 

- Одговорен машински инженер            

- Одговорен електро инженер 

Б01 2,3 41.543 27.907 

8. - Советник за адм. прав. раб. и чов. ресурси 

- Советник за спров. на јавни набавки   

В1 2,25 40.052 26.934 

9. - Лаборант за бактер. анализа на вода  Б01 2,25 40.052 26.934 

10. - Архивар                                                  

 

Г1 1,6 27.215 18.558 

11. - Оператори за одрж. на објекти и опрема  Б03 1,3 24.287 16.647 

12. - Ракувач со градежна машина              

- Евидентичар                                   

В01 

Б04 

1,2 22.302 15.352 

13. - Портир евидентичар                             

- Општ работник 

А02 

А03 

1,05 19.731 13.674 

14. - Хигиеничар А03 1,0 18.840 13.093 



  

СПЕЦИФИРАНИ 
ПРИХОДИ 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Вкупно 

 

План 2019 
Реализац. 

2019 
Реализација 

2018 

Реал 
/ 

План 
2019 

План 2019 
Реализац. 

2019 
Реализација 

2018 

Реал 
/ 

План 
2019 

План 2019 
Реализац. 

2019 
Реализац. 

2018 

Реал 
/ 

План 
2019 

План 2019 
Реализац. 

2019 
Реализац. 

2018 

Реал 
/ 

План 
2019 

План  
2019 

  
Приходи од дејноста  

 

1  А Приходи од про. 

на вода за пиење 
5.350.000 5.065.320 4.422.400 95% 5.350.000 5.023.300 4.422.400 94% 5.350.000 6.085.260 4.837.271 114 5.350.000 5.042.400 5.126.200 94 

 
21.400.000 

2 Б Приходи од вода 

за наводнување 
0 1.224 2.304 0 250.000 0 108.309 0 0 235.718 21.376 0 750.000 355.812 166.162 48 

 
1.000.000 

3 В Приходиод буџет 

-субв. и трансфери 
5.000.000 0 3.000.000 0 5.000.000 0 0 0 2.500.000 0 0 0 4.700.000 2.500.000 1.800.000 53 

 
7.200.000 

4 Г Приходи од буџет 

– отпл. на главнина 
10.310.000 10.365.602 10.356.379 101 0 0 0 0 10.300.000 0 0 0 0 10.365.669 10.366.038 0 

 
20.610.000 

5 Д  / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

6 
Вк. оперативни 
приходи  
(1+2+3+4+5) 

20.660.000 15.432.146 17.781.083 75% 10.600.000 5.023.300 4.530.709 47% 18.150.000 6.320.978 4.858.647 35% 10.800.000 18.263.881 17.458.400 169 

 
50.210.000 

 Останати приходи  

7 А Приходи од 

буџет - камата 
(1.500.000) (1.000.000) 0 67% (3.500.000) (2.000.000) 0 57% (1.000.000) 0 0 0 (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) 100 

 
(7.000.000) 

8 Б Приходи од 

камати и ост. прих. 
100.000 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

9 В  520.000 539.650 579.902 104 0 0 0 0 530.000 0 0 0 0 530.538 558.810 0 
 

1.050.000 

10 Г  75.000 59.209 230.022 79 75.000 28.040 64.083 37% 35.000 23.555 48.173 67% 35.000 125.730 86.751 360 
 

140.000 

11 Д   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

12 
Вк. останати 
приходи 
(7+8+9+10+11) 

695.000 598.859 809.924 86 175.000 28.040 64.083 16% 565.000 23.555 48.173 4% 35.000 656.268 645.561 1874 

 
1.190.000 

13 
Вкупно 
приходи (6+12) 

21.355.000 16.031.005 18.591.007 75 10.775.000 5.051.340 4.594.792 47% 18.715.000 6.344.533 4.906.820 34% 10.835.000 18.920.149 18.103.961 175 
 

51.400.000 



  

СПЕЦИФИРАНИ 
РАСХОДИ 

Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Вкупно 

 

План 2019 
Реализац. 

2019 
Реализац. 

2018 

Реал 
/ 

План 
2019 

План 2019 
Реализац. 

2019 
Реализац. 

2018 

Реал 
/ 

План 
2019 

План 2019 
Реализац. 

2019 
Реализац. 

2018 

Реал 
/ 

План 
2019 

План 2019 
Реализац. 

2019 
Реализац. 

2018 

Реал 
/ 

План 
2019 

План 
2019 

  Расходи од дејноста   

1 А Трошоци за мате 

ријали, рез.д. енер. 
1.270.000 1.504.001 970.274 118 1.270.000 924.938 858.679 73% 1.270.000 1.058.653 968.497 83% 1.270.000 1.186.534 1.300.492 94 

 
5.080.000 

2 Б Трошоци за 

услуги и одржув. 
307.500 232.728 230.457 76 307.500 289.202 231.289 94% 307.500 280.911 308.019 91% 307.500 413.596 350.172 134 

 
1.230.000 

3 В Трошоци за бруто 

плати на вработени 
2.940.000 2.773.049 2.471.874 94 3.490.000 3.060.017 2.879.461 88% 3.252.500 2.759.943 2.465.347 85% 3.337.500 2.898.505 2.689.536 87 

 
13.020.000 

4 Г Трошоци за 

амортизација 
16.000.000 15.532.750 15.900.000 97 16.000.000 15.532.750 15.900.000 97% 16.000.000 15.532.750 15.900.000 97% 16.000.000 15.532.750 15.900.000 97 

 
64.000.000 

5 Д Трошоци за 

инвест. одржување 
2.880.000 1.220.727 889.410 42 1.870.000 1.595.302 0 85% 2.630.000 64.600 221.850 2,5% 680.000 568.000 200.000 84 

 
6.080.000 

6 
Вк. оперативни 
расходи  
(1+2+3+4+5) 

23.397.500 21.263.255 20.462.015 91 22.937.500 21.402.209 19.869.429 93% 23.460.000 19.696.857 19.863.713 84% 21.595.000 20.599.385 20.440.200 95 

 
89.410.000 

 Останати расходи  

7 А Трошоци за нови 

инвест. и опрема 
(6.780.000) (689.020) 0 10 (7.890.000) 0 (908.600) 0 (4.620.000) 0 0 0 (5.600.000) (1.368.039) (2.734.206) 24 

 
(11.100.000) 

8 Б Расходи за 

камата по кредити 
520.000 539.650 568.752 104 0 0 0 0 530.000 0 0 0 0 528.595 558.810 0 

 
1.050.000 

9 В Останати финан 

сиски расходи 
57.500 51.018 4.383 89 57.500 365.619 0 636 57.500 0 156.252 0 57.500 59.665 1.645 104 

 
230.000 

10 Г Загуба од редов 

ното работење 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
-39.290.000 

11 Д  / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

12 
Вк. останати 
расходи 
(7+8+9+10+11) 

577.500 590.668 573.135 102 57.500 365.619 0 636 587.500 0 156.252 0 57.500 588.260 560.455 1014 

 
1.280.000 

13 
Вкупно 
расходи (6+12) 

23.975.000 21.853.923 21.035.150 91 22.995.000 21.767.828 19.869.429 95% 24.047.500 19.696.857 20.019.965 82% 21.652.500 21.187.645 21.000.655 98 
 

90.690.000 

   

ТРОШОЦИ 
ЗА ПЛАТИ И 
ПРИДОНЕСИ 

2.940.000 2.773.049 2.471.874 94 2.970.000 2.622.201 2.496.070 88 3.252.500 2.759.943 2.465.347 85 3.337.500 2.848.627 2689536 85 

 
12.500.000 



ПРОСЕЧЕН 
БРОЈ НА 
ВРАБОТЕНИ 

27 26 23 96 27 24 23 89 28 25 23 89 28 26 26 93 

 
28 

  

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ 
СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА 1 

СОСТОЈБА 
за претходна 

година 

АМОРТИЗАЦИЈА 
за претходна   

година 

СОСТОЈБА 
од тековна 

година 

АМОРТИЗАЦИЈА 
за тековна   

година 

 
ПРЕДВИДЕНА 

АМОРТИЗАЦИЈА 
за  тековна 

година 

Процент 
на 

промена 
на 

основни 
средства  

(%) 

Процент на 
промена на 

амортизација  
(%) 

  МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА   

1 Имот, машини и опрема 3.297.858.834 62.069.766 3.236.806.375 61.490.499 63.840.000 98% 99% 

2 Возила 855.598 53.002 1.342.142 137.677 152.000 157% 0 

3 Мебел и вградување на мебел 37.398 8.050 227.999 9.397 8.000 616% 67% 

4 
Останати материјални основни 
средства 

10.945.473 0 11.740.273 0 0 107% 0 

5 
Вкупно материјални средства 
 (1 + 2 + 3 + 4) 

3.309.697.303 62.130.818 3.250.116.789 61.637.573 64.000.000 98% 99% 

 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  

6 Дадени аванси 0 0 0 0 0 0 0 

7 Права  0 0 0 0 0 0 0 

8 Гудвил 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Трошоци за истражување и 
развој 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Други нематеријални средства 0 0 0 0 0 0 0 

11 
Вкупно нематеријални средства 
(6 +7 + 8 + 9 + 10) 

0 0 0 0 0 0 0 



12 
Вкупно расходи 
(5 +11 ) 

3.309.697.303 62.130.818 3.250.116.789 61.637.573 64.000.000 98% 99% 

 
ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ  

ИЗНОС на 
основица 

ИЗНОС на 
камата 

Каматна 
стапка 

Износ на 
годишен  
ануитет  

Вкупно 
исплатено 

Преостанат 
долг 

Преостаната 
камата 

Времетраење 
(од - до,  

Вк. години) 

  КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ 
 

1 Кредит 1 Банка А 0 0   0 0 0 0 0 0 

2 Кредит 2 Банка А 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Кредит 3 Банка Б 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Кредит 4 Банка В 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Вкупно краткорочни кредити 
 (1 + 2 + 3 + 4) 0 0 0 0 0 0 0  

 ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ  

6 Кредит 1 – ICO -Кралство Шпанија 6.869.503€  17.286€ 0,3% 352.383€ 1.507.940€ 5.361.563€ / 2005-2035/31г.   

7 Кредит 2 Банка А 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Кредит 3 Банка Б 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Кредит 4 Банка В 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
Вкупно долгорочни кредити    
(6 +7 + 8 + 9) 6.869.503€  17.286€ 0,3% 352.383€ 1.507.940€ 5.361.563€ / 2005-2035/31г.  

10 
Вкупно 
(5 +10) 6.869.503€  17.286€ 0,3% 352.383€ 1.507.940€ 5.361.563€ / 2005-2035/31г.  



по месеци, во илјади денари 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вкупно 

Нето добивка / загуба по 
оданочување 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -39.290 

Амортизација на материјални 
средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.000 

Вредносно усогласување на 
тековни средства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Побарувања од купувачите 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.600 

Залихи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.980 

Обврски кон добавувачи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 

АВР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПВР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Парични средства од оперативни 
активности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.700 

Парични средства од инвестиции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200 

Парични средства од финансиски 
активности 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 

Краткорочни обврски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Долгорочни обврски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329.730 

Капитал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.944.425 

Исплатена дивиденда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нето зголемување / намалување 
на паричните текови 

-65 -2.711 1.104 -2.490 -521 -1.501 1.201 -336 4.352 817 -2.132 3.067 785 

Парични средства на почетокот на 
периодот 

7.544 7.479 4.768 5.872 3.382 2.861 1.360 2.561 2.225 6.577 7.394 5.262 7.544 

Парични средства на крајот на 
периодот 

7.479 4.768 5.872 3.382 2.861 1.360 2.561 2.225 6.577 7.394 5.262 8.329 8.329 



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9



  по квартали, во илјади денари 

КВАРТАЛ 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 ВКУПНО 

План2 
Реали-
зација3 

Пр
ом
ена 
(%) 

План 
Реали-
зација 

Пр
ом
ена 
(%) 

План 
Реали-
зација 

Пр
ом
ена 
(%) 

План 
Реали-
зација 

Про
ме
на 
(%) 

План 
2019 

Реали-
зација 

Пр
ом
ена 
(%) 

Тековна актива 3.324180 3307267 99 3324180 3307267 99 3324180 3277790 99 3324180 3264990 98 3.262525 3265149 100 

Тековни обрвски 240 319 133 240 597 249 240 923 385 240 1.417 590 240 1.442 601 

Вкупно приходи од дејноста 20.660 15.432 75 10.600 5.023 47 18.150 6.321 35 10.800 18.264 169 50.210 45.040 90 

Вкупно приходи 21.355 16.031 75 10.775 5.051 47 18.715 6.345 34 10.835 18.920 175 51.400 46.346 90 

Вкупно расходи од дејноста 23.398 21.263 91 22.938 21.402 93 23.460 19.697 84 21.595 20.599 95 89.410 82.547 92 

Вкупно расходи 23.975 21.854 91 22.995 21.768 95 24.048 19.697 82 21.653 21.188 98 90.690 84.144 93 

Трошоци за плата 2.940 2.773 94 2.970 2.622 88 3.253 2.709 83 3.337 2.898 87 12.500 10.953 88 

Просечен број на вработени 27 26 96 27 24 89 28 25 89 28 26 93 28 25 89 

Вкупно трошоци за кредити 10.830 10.894 101 0 0 0 10.830 0 0 0 10.896 0 21.660 21.777 101 

Резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капитал  2.932869 2.932869 100 2932869 2932869 100 2.932869 2.932869 100 2.932869 2932869 100 2.932869 2.932869 100 

Добивка / Загуба -2.620 -5.823 222 -12.220 -16.716 137 -5.333 -13.352 250 -10.817 -2.267 21 -39.290 -37.797 96 

Вкупно материјални 
средства 

3.298752 3.294823 100 3298752 3294823 100 3.298752 3.252314 99 3.298752 3.237896 98 3.234650 3.250117 101 

Вкупно нематеријални с-ва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Вкупно средства  3.298752 3.294823 100 3298752 3294823 100 3.298752 3.252314 99 3.298752 3.237896 98 3.234650 3.250117 101 
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