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1. ВОВЕД
Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица" - Кичево како
правен субјект е настанато со статусна промена, делење на ЈП за водоснабдување
"Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје на две јавни претпријатија. Со Одлука на
Управниот одбор на ЈП за водоснабдување " Студенчица и Злетовица" ЦО Скопје
бр.0201-267 од 09.05.2001 година на која Владата на РМ даде согласност со
Одлука бр. 23-3213/1 од 12 јули 2001 година објавена во Сл.весник на РМ бр.53
од 12 јули 2001 година. Со наведената статусна промена целокупниот капитал и
средства на ЈП "Студенчица и Злетовица" Скопје остануваат во сопственост на
Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица" Скопје, како и сите права
и обврски на ЈП "Студенчица и Злетовица" Скопје во целост ги презема ЈП "
Студеница" Скопје. ЈП "Студенчица и Злетовица " Скопје е бришано од судскиот
регистар со Решение Срег.бр.268/2001 од 23.07.2001 година, а новото ЈП "
Студенчица" Скопје е впишано во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје
1 со Решение рег.бр.2706/2001 од 23.7.2001 година.
Дејноста на Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица"
Кичево е утврдена во член 2 на горенаведената Одлука:
36.00 - Собирање, пречистување и диструбуција на вода за пиење и
прехранбена вода и одржување и експлоатација на Регионалниот водовод
"Студенчица" за потребите на делови од 7 (седум) општини и тоа: Кичево,
Пласница, Македонски Брод, Долнени, Крушево, Кривогаштани и Прилеп и
технолошка и санитарна вода за потребите на РЕК "Осломеј.
Во текот на 2009 год. од страна на Владата на РМ, дадена е согласност на
Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈП за
водоснабдување "Студенчица" Скопје, бр. 02-145/1-2/1 од 30.01.2009 год. за
проширување на дејноста на ЈП, 35.11 производство на електрична енергија.
Во текот на 2013 година од страна на Владата на РМ, дадена е согласност
за дополнување на Статутот на ЈП за водоснабдување Студенчица со нова дејност
11.07 Производство на освежителни пијалоци, производство на минерална
вода и друга флаширана вода.
Според ОСНОВНО РЕШЕНИЕ за регионално водоснабдување на
Кичево со ТЕ "Осломеј", Македонски Брод, Прилеп и Крушево со
населените места со вода од изворот на р. Студенчица, од јануари 1975 година,
на крајот од проектниот период предвидено е да се водоснабдуваат, покрај
четирите градови и 68 населени места долж трасата на цевоводот, односно 72
заедно со градовите, со вкупен број од 192 051 жители.
Состојбата со приклучоците на регионалниот водовод, односно со
приклучените населени места, на крајот од 2017 година е променета во однос на
претходната 2016 година. Дополнително приклучено населено место е село
Латово, Македонски Брод кое е предвидено во Основното решение од 1975
година. Според очекуваниот прираст, бројот на жителите кои се водоснабдуваат
од Регионалниот водовод и приклучените населени места, на крајот од 2017
година е следна:
- Вкупно предвидени и приклучени населени места 56, со 133.499 жители,
- Вкупно предвидени и не приклучени населени места 22, со 7.141 жители,
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- Вкупно не предвидени, а приклучени населени места 21, со 14.167
жители,
Од вкупниот збир на приклучени населени места (предвидени 56 и
непредвидени 21) и предвидени, а не приклучени населени места 22 се добива
бројка од 99 населени места, што е за 27 населени места повеќе од предвидените
со Основното решение, односно зголемен е бројот на населените места за 27.28%.
Според бројот на жители вкупно се водоснабдуваат 155.038 жители што
претставува 19.28% помалку во однос на предвидените во Основното решение од
192.051 жители на крајот на проектниот период 2010 година.

2. ОПШТ ДЕЛ
Од Програмата за работа за 2017 година која е изработена во рамките на
финансиските можности на ЈП и потребите на регионалниот водоснабдителен
систем, реализирани се дел од предвидените активности.
Ниската цена, тешките услови за стопанисување, социјалната состојба во нашата
земја и нередовно исполнување на обврските од страна на ЈКП се состојби, кои
хронично го следат работењето на ЈП"Студенчица", во текот на деловната 2017
година.
Единичната цена на водата за корисниците на РВСС последно е променета
во јануари 2015 година со одлука на Влада на РМ бр.42-10886/3-14 од 08.01.2015
година и цените се прикажани во следниот табеларен преглед Т-2.1.. Истите се
различни според оддалеченоста од изворот и изнесуваат:
Т-2.1. Преглед на единичните цени за 2017 год.
Правно лице
1. ЈКП "Комуналец" ЦО Кичево
2. ЈКП "Комуналец" ЦО Македонски Брод
3. ЈКП "Комуна" ЦО Крушево
4. ЈКП "Комуналец" ЦО Прилеп
5. ЈКП "Комуналец" Долнени
6. ОЈПКД "Пелагонија" Кривогаштани
7. ЈПКД "Комуналец" Пласница
8. РЕК Осломеј с.Осломеј

Единечна цена (ден/м3)
0.8904
1.3780
1.8020
1.8020
1.8020
1.8020
1.3780
5.3000

ЈП "Студенчица" Кичево, врз основа на испорачана сирова вода на
корисниците, подружницата на ЕЛЕМ, РЕК "Осломеј", Јавните комунални
претпријатија, заклучно со 31.12.2017 година има ненаплатени побарувања од
купувачи од вкупно 77.670.859,00 денари. Покрај приходите остварени врз основа
на испорачана сирова вода во 2017 година остварени се и приходи од продажба
на електрична енергија од МХЕ Добреноец. Заклучно со 31.12.2017 година има
ненаплатени побарувања кон МЕПСО АД Скопје во износ од 1.1.876.344,00
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денари односно фактурата за декември 2017 година. Поединечните побарувања
од ЈКП, РЕК Осломеј и АД МЕПСО е прикажано во следната табела Т-2.2:
Т.2.2. Преглед на вкупни побарувања
Ред.
бр.

Правно лице

Побарувања
до 31.12.2016 година

Вкупни побарувања
заклучно со
31.12.2017 год

1.448.126,50

2.680.114,00

64.346.299,50

59.265.257,00

1.

АД "Елем" - Скопје

2.

ЈП "Комуналец" - Кичево

3.

ЈКП "ВИК" - М.Брод

4.275.305,50

3.953.652,00

4.

ЈП "Комуна" - Крушево

2.130.758,50

1.952.263,00

5.

ЈКП "ВИК"- Прилеп

9.774.708,50

952.355,00

6.

ЈКП "Долнени" - Долнени

5.522.658,00

5.095.169,00

7.

ЈКП "Комуналец" - Пласница

3.633.046,00

3.611.700,00

8.

ОЈКП "Пелагонија" - Кривогаштани

84.502,00

160.349,00

9.

АД „МЕПСО“ Скопје

1.888.273,00

1.876.344,00

93.103.677,50

79.547.203,00

ВКУПНО:

Т-2.3. Преглед на износи на наплатени побарувања 2016/ 2017 год
Ред.
Бр.

Правно лице

1.

ЈКП "Комуналец" - Кичево

2.

ЈКП "ВИК" - М. Брод

3.

ЈКП "Комуна" - Крушево

4.

ЈКП "ВИК" - Прилеп

5.

ЈКП "Долнени" - Долнени

6.

РЕК "Осломеј" - Кичево

7.

ЈКП "Комуналец" - Пласница

8.

ОЈКП "Пелагонија" Кривогаштани
Вкупно:

Наплатени
побарувања
31.12.2017

Наплатени
побарувања
31.12.2016

Индекс
на
наплата
2017/2016

11.062.475,00

9.255.414,00

1.195

938.827,00

841.753,00

1.115

1.358.273,00

1.033.520,00

1.314

21.007.864,00

12.397.747,00

1.694

3.026.969,00

2.629.576,00

1.151

10.093.660,00

11.023.054,00

0.916

1.173.704,00

628.148,00

1.868

0

25.000,00

/

48.661.772,00

37.834.212,00

1.286
5

ИЗ В Е Ш Т A Ј З А Р А Б О Т А
за период од 01.01-31.12.2017 година
технички сектор

Кичево, јануари 2018 год.
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3. Извештај за работата на Технички сектор 01.01 - 31.12.2017 година
Извршените работи предвидени со програмата за работа на ЈП за 2017 година,
прикажани се во наредната табела Т-3.
На планот од 2017 година не се направени измени и дополнувања при што од
планираните приходи во деловната 2017 година (приходи од продажба на вода и
производство на електрична енергија) се предвидуваше да се извршат работи со вкупна
вредност од 8.380.000,00 денари, а извршени се работи со вкупна вредност од 149.000,00
денари односно од вкупно предвидените активности финансиски реализирани се 1.78%,
додека пак реализацијата според бројот на предвидени работи изнесува 50.00%. Од
акумулираните средства се предвидуваше да се извршат работи со вкупна вредност од
30.862.400,00 денари, а извршени се работи со вкупна вредност од 98.000,00 денари
односно од вкупно предвидените активности финансиски реализирани се 0.32%, додека
пак реализацијата според бројот на предвидени работи изнесува 33.33%.
1. Според програмата за работа за 2017 година, од делот Инвестициона-техничка
документација и интелектуални услуги од вкупно 3 (три) предвидени активности
резлизирана е една односно 33.33 % според бројот на предвидени работи.
Предвидената активност за надзор врз изградба на МХЕ Варош е одложена за во
2018 година додека пак надзорот врз доградба на постоечки СКАДА систем на РВ
Студенчица нема да се реализира.
2. Во делот Инвестициона градба од вкупно 2 (две) активности реализирана е една
односно 50.0% според бројот на предвидени работи. Активноста за реконструкција
на придружни објекти на РВ Студенчица е одложена за 2018 година и истата ќе се
одвива во неколку фази.
3. Во делот Набавка на опрема, од вкупно 2 (две) предвидени активности реализирана
е една активност односно 50.0% според бројот на предвидените работи.
Активноста за набавка на хидромеханска опрема, електротехничка опрема и
потрошен материјал за МХЕ Добреноец е во тек и истата е во фаза на евалуација
на понуди.
4. Во делот Тековно инвестиционо одржување на градежни објекти и опрема
предвидената активност е реализирана.
5. Активностите од точка 3.2.1 - започнати активности од претходни години од
вкупно 5 (пет) предвидени активности реализирани се 2 (две) односно 40.00%
според бројот на предвидени работи. Во текот на 2016 година извршен е упис во
катастарот на недвижности на РМ на цевководот како подземен инфраструктурен
објект. Оваа активност е делумно завршена при што преостанува уште да се
изврши упис и на надземните придружни објекти од цевководот. Истата ќе се
реализира откако ќе се изврши усогласување на законската регулатива со видот на
објекти со кои стопанисува РВС Студенчица, а со тоа ќе се завршат и
преостанатите 30% според договорот. Набавката на турбина и генератор на микро
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ХЕЦ Зафат е одложена за 2018 година додека пак доградбата на постоечкиот
СКАДА систем на РВ Студенчица нема да се реализира.
6. Активноста од точка 3.2.2 – планирани активности во тековната година, изградба
на МХЕ Варош, клуч на рака не е реализирана и е одложена за 2018 година.

Т-3 Преглед на реализација на активности за 2017 година
преглед на реализирани активности, според инвестиции и активности
3.1 Активности за реализација од планирани приходи во деловната 2017 година (приходи од
продажба на вода и производство на електрична енергија)
3.1.1 Инвестиоционо - техничка документација и интелектуални услуги
Ред.бр.

Предвидена
вредност без
ДДВ

Опис

Реализирано
без ДДВ

1

Технички надзор и изработка на извештај од надзор врз санација на постоечка
хидроизолација на зафатот (каптажа) од изворот Студенчица

100.000,00

Потпишан
договор
(вредност на
договорот
100.000,00
денари; до
31.12.2017
финансиски
не е
реализирано)

2

Технички надзор и изработка на извештај од надзор врз изградба на МХЕ Варош, со
вклучени гаранциски мерења

300.000,00

Не е
реализирано

3

Технички надзор и изработка на извештај од надзор врз доградба на постоечкиот
СКАДА систем со нови мерни места за катодна заштита

30.000,00

Не е
реализирано

430.000,00

0,00

Вкупно 3.1.1:
Реализација според инвестиции-активности во %

-

33,33

3.1.2 Инвестициона градба
Ред.бр.

Опис

Предвидена
вредност без
ДДВ

Реализирано
без ДДВ

1

Санација на постоечка хидроизолација на зафатот (каптажа) од изворот Студенчица

5.000.000,00

Потпишан
договор
(вредност на
договорот
4.977.749,00
денари; до
31.12.2017
финансиски
не е
реализирано)

2

Реконструкција на придружни објекти од РВ Студенчица: Чуварска куќа каптажа, РГ
Другово и ПК Барбарас

1.000.000,00

Не е
реализирано

Вкупно 3.1.2:

6.000.000,00

0,00

Реализација според инвестиции-активности во %

-

50,00
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3.1.3 Набавка на опрема
Ред.бр.
1

2

Предвидена
вредност без
ДДВ

Опис
Набавка на опрема за видео надзор на објект РГ Другово

Реализирано
без ДДВ

150.000,00

149.000,00

1.500.000,00

Активноста
е во тек
(постапката
е во фаза на
евалуација
на понуди)

Вкупно 3.1.3:

1.650.000,00

149.000,00

Реализација според инвестиции-активности во %

9,03

50,00

Набавка на хидромеханска опрема, електротехничка опрема и потрошен материјал за
МХЕ Добреноец за 2017 година

3.1.4 Тековно инвестиционо одржување на градежни објекти и опрема
Ред.бр.

1

Предвидена
вредност без
ДДВ

Опис

Технички преглед, периодично испитување и одржување на МХЕ Добреноец за 2017
година

Вкупно 3.1.4:
Реализација според инвестиции-активности во %

Реализирано
без ДДВ

300.000,00

Потпишан
договор
(вредност на
договорот
300.000,00
денари; до
31.12.2017
финансиски
не е
реализирано)

300.000,00

0,00

100,00

-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА АКТИВНСТИ ОД ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2017 година
Ред.бр.

Опис

Предвидена
вредност без
ДДВ

Реализирано
без ДДВ

430.000,00

0,00

3.1.1

Инвестиционо-техничка документација и интелектуални услуги

3.1.2

Инвестициона градба

6.000.000,00

0,00

3.1.3

Набавка на опрема

1.650.000,00

149.000,00

3.1.4

Тековно инвестиционо одржување на градежни објекти и опрема
Вкупно 3.1 :
Реализација според инвестиции-активности во %

300.000,00

0,00

8.380.000,00

149.000,00

1,78

50,00
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3.2 Активности за реализација од акумулирани средства
3.2.1 Започнати активности од претходни години
Ред.бр.

Предвидена
вредност без
ДДВ

Опис

Реализирано
без ДДВ

1

Доработка на геодетски елаборат за легализација на Регионалниот водоснабдителен
систем Студенчица (останати 30% според договор бр.05-1729/1 од 25.08.2014 година)

962.400,00

2

Набавка и монтажа на турбина и генератор на Микро ХЕЦ Зафат на изворот
Студенчица

1.500.000,00

Не е
реализирано
(останати
30% според
договор)
Не е
реализирано

3

Доградба на постоечкиот СКАДА систем со нови мерни места за катодна заштита

3.000.000,00

Не е
реализирано

4

Технички преглед, периодично испитување и одржување на МХЕ Добреноец за 2016
година

5

Одржување на постоечкиот СКАДА систем на РВ Студенчица за 2016 година
Вкупно 3.2.1 :
Реализација според инвестиции-активности во %

300.000,00
100.000,00
5.862.400,00

35.000,00
63.000,00
98.000,00

1,67

40,00

3.2.2 Планирани активности во тековната година
Ред.бр.

Предвидена
вредност без
ДДВ

Опис
Изградба на МХЕ Варош - клуч на рака

1

25.000.000,00
Вкупно 3.2.2 :

Реализација според инвестиции-активности во %

Реализирано
без ДДВ
Не е
реализирано
0,00

25.000.000,00
-

-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ОД АКУМУЛИРАНИ СРЕДСТВА ЗА 2017 година
Ред.бр.

Предвидена
вредност без
ДДВ

Опис

3.2.1

Започнати активности од претходни години

3.2.2

Планирани активности во тековната година

5.862.400,00

Реализирано
без ДДВ
98.000,00
0,00

25.000.000,00
Вкупно 3.2 :

Реализација според инвестиции-активности во %

30.862.400,00

98.000,00

0,32

33,33
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СЕ ВКУПНИ ИНВЕСТИЦИИ
Ред.бр.

Предвидена
вредност без
ДДВ

Опис

1

Активности за реализација од планирани приходи во деловната
2017 година (приходи од продажба на вода и производство на
електрична енергија)

2

Активности за реализација од акумулирани средства

Реализирано
без ДДВ

8.380.000,00

149.000,00

30.862.400,00

98.000,00

ВКУПНО: 39.242.400,00

247.000,00

Реализација според инвестиции-активности во %

0,63

42,86

Покрај наведените активности во табеларните прегледи техничкиот сектор
работеше на изготвување на тендерски документации и на реализација на истите преку
Комисии за ЈН, работеше на реализација на тековните активности, разни интервентни
работи и тоа:
1. Табеларен преглед на изработени тендерски документации и технички
спецификации за јавни набавки
Реден
број

Опис

1

Набавка на хигиенски средства

2

Набавка и монтажа на опрема за видео надзор на објект РГ
Другово

3

Технички надзор врз санација на постоечка хидроизолација на
објектот каптажа на РВС Студенчица

4

Набавка на тонери

Вид на постапка
Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН
Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН
Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН
Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

Набавка на канцелариски материјал

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

6

Набавка на градежни материјали, според техничка спецификација

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

7

Набавка на угостителски (ресторански) услуги

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

8

Набавка на течен нафтен гас (ТНГ) за парно греење во разделна
градба Другово – грејна сезона 2017/2018 (полнет во 35
килограмски боци)

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

5

12

9

Одржување, поправка и сервисирање на МХЕ Добреноец

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

10

Ревизија на финансиските извештаи и извештаите за материјално
– финансиско работење на ЈП Студенчица Кичево за 2017 година

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

11

Одржување, поправка и сервисирање на службени возила и
одржување поправка и сервисирање на градежна машина

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

12

Набавка на ХТЗ (лична заштитна опрема за вработените)

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

13

Набавка на резерви делови (градежна машина и службени возила)

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

14

Набавка на гориво за службени моторни возила на ЈП Студенчица

Барање за прибирање на
понуди со објавување на
оглас преку ЕСЈН

15

Санација на постоечка хидроизолација на зафатот (каптажа) од
изворот Студенчица

Отворена постапка со
објавување на оглас преку
ЕСЈН

2. Тековни активности
• Учество во комисијата за сите јавни набавки во Јавното Претпријатие;
• Изработка на фактури за испорачаната вода од Регионалниот водовод
Студенчица;
• Изработка на фактури за испорачана електрична енергија од МХЕ
Добреноец;
• Изготвување на документација за трасата и нивелетата на цевководот,
издавање на хидротехнички услови за градење на објекти и урбанистичко
планирање во близина на Регионалниот водовод Студенчица по барање на
странките;
• Водење на евиденција за издашноста на изворот;
• Секојдневна анализа на протоците на изворот, зафатените количества и
нивната распределба;
• Организирање и следење на работите на работната група за одржување и
интервенции;
• Редовна контрола на системот за катодна заштита на Регионалниот водовод;
• Следење на работата на SCADA системот на Регионалниот водовод;
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• Следење на работата на МХЕ Добреноец, редовно тековно подмачкување
на лежишта на турбина и генератор на секој 1500 работни часа.
• Учество во изработката на годишниот план за работа на Јавното
претпријатие, инвестиционата програма како и извештаите за работа на
претпријатието
3. Активности на работната група и диспечерската служба
• Чистење на снег во кругот на каптажата и Разделна градба Другово;
• Чистење на одрони од камења на пристапниот пат за каптажа, проверка и
празнење на шахтите од вода околу Разделна градба Другово;
• Санација на еродирани површини од поројни дождови на пристапниот пат
до каптажа (санација на дупките од патот како и чистење на потрупаните
каналетки за одвод на површинска вода од патот);
• Чистење на кругот од каптажата, пристапниот пат до каптажа и кругот од
РГ Другово од зарасната вегетација;
• Регулирање на проток во приклучните шахти: Србјани, Лисичани,
Пласница, Македонски Брод, Долнени, Дебреште, Житоше, Ропотово,
Сарандиново;
• Извршена е контрола на системот за катодна заштита, мерење на
заштитниот потенцијал и подесување на режимот на работа на мерно
исправувачките единици;
• Секојдневно читање на водостоите на изворот Студенчица како и мерните
инструменти во Разделна градба Другово;
• Редовно месечно читање на сите водомери по приклучните шахти;
• Секојдневно чистење на теренските возила, како и употребуваниот рачен и
електричен алат;
• Чистење и подмачкување на трансдјусерите – дел од ултразвучните мерни
инструменти;
• Изработка и поставување на бетонски капаци на шахтите од Регионалниот
водовод;
• Редовна контрола на шахтите и прочистување на воздушни вентили –
делница Каптажа – РГ Другово , делница РГ Другово – Македонски Брод,
делница Македонски Брод-Прилеп, делница РГ Другово-РЕК Осломеј и
делница Дебреште–ПС Норово;
• Лоцирање на цевководот со помош на инструмент на различни локации
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ИЗ В Е Ш Т A Ј З А Р А Б О Т А
за период од 01.01-31.12.2017 година
правен сектор

Кичево, јануари 2018 год.
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ОПШТО НОРМАТИВНО ПРАВНИ РАБОТИ
1. УПРАВЕН ОДБОР
Управниот одбор на почетокот на извештајниот период работеше во состав
од девет члена и тоа: Влатко Чагароски, Петар Иваноски, Дејан Лашкоски,
Слободан Лаковски, Џемиле Берат, м-р Везирка Јанкулоска, Весна Трајковска,
Весна Мишкоска и Станко Петрески.
Претседател на Управниот одбор на почетокот на извештајниот период е
Петар Иваноски, а заменик претседател е м-р Везирка Јанкулоска.
Со Решение бр. 24-3767/1 од 11.07.2017 од Владата на Република
Македонија за разрешување на Управниот одбор на ЈП Студенчица,,Кичево се
разрешуваат Дејан Лашкоски, Петар Иваноски, Влатко Чагароски, Везирка
Јанкулоска, Весна Трајковска, Слободан Лаковски, Џемиле Берат, Весна
Мишкоска и Станко Петрески од функцијата членови на Управниот одбор арх.број 03-1031/1 од 21.07.2017 на ЈП „Студенчица“ Кичево.
Со Решение бр.24-4345/1 од 03.08.2017 од Владата на Република Македонија
за именување на Управниот одбор на ЈП Студенчица,,Кичево се именуваат :
Оливер Несторовски, Живко Гошаревски, Роберт Наумовски, Саит Абазовски,
Тони Матлиоски, Билјана Спасеска, Мерита Демири, Џемаил Ахмед и Фестиме
Дервиши на функцијата членови на Управниот одбор. арх.број 03-1155/1 од
18.08.2017 на ЈП „Студенчица“ Кичево.
Претседател на Управниот одбор е Оливер Несторовски, а заменик
претседател е Џемаил Ахмеди.
Со Уверение Живко Гошаревски е избран градоначалник на Општина
Ресен од 19.10.2017 година па по автоматизам му престанува функцијата член на
Управниот одбор на ЈП. Уверението е доставено во Јавното претпријатие на
18.12.2017 година.
Со Решение бр. 24-8113/1 од 05.12.2017 од Владата на Република
Македонија за именување на член на Управниот одбор на ЈП ,,Студенчица,,
Кичево се именува Јана Костадиновска за член на Управниот одбор на ЈП .
Со Решение бр.24-7978/1 од 28.11.2017 од Владата на Република
Македонија за разрешување на член на Управниот одбор на ЈП Студенчица,
Кичево се разрешува Џемаил Ахмеди за член на Управниот одбор на ЈП .
На крајот на извештајниот период Управниот одбор на јавното
претпријатие работи со осум члена.
2. НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА КОНТРОЛА
ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

НА

МАТЕРИЈАЛНО-

На почетокот на извештајниот период Надзорниот одбор за контрола на
финансиско материјалното работење работеше во полн состав од пет члена и тоа:
Шеваљ Цеку, Веле Дичоски, Милорад Шкиљевиќ, Бобан Миноски и Ненад
Магдески согласно Статутот на ЈП.
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Претседател на Надзорниот одбор за контрола на финансиско
материјалното работење на почетокот на извештајниот период е Бобан Миноски
а заменик претседател е Миодраг Шкиљевиќ.
Со Решение бр.24-3472/1 од 11.07.2017 на Владата на Република
Македонија за разрешување на членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално- финансиското работење на ЈП,, Студенчица,, се разрешуваат Бобан
Миноски, Ненад Магдески, Шеваљ Цеку, Веле Дичоски и Милорад Шкилјевиќ
- арх.број 03-1032/1 од 21.07.2017 на ЈП „Студенчица“ Кичево
Со Решение бр.24-5538/1 од 03.08.2017 на Владата на Република
Македонија за именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на
материјално - финансиското работење на ЈП ,,Студенчица,, се именуваат Зорица
Чепујноска, Ален Цаноски, Лирим Фејза, Исмаил Мехмеди и Насер Исмаилиарх.03-1263/1 од 06.09.2017 година_ на ЈП „Студенчица“ Кичево, објавен во,
Службен весник на Република Македонија бр.135/2017 година.
Претседател на Надзорниот
одбор за контрола на финансиско
материјалното работење е Лирим Фејза, а заменик претседател е Ален Цаноски.
На крајот на извештајниот период Надзорниот одбор за контрола на
финансиско материјалното работење работи со пет члена.
3. ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
Во почетокот на извештајниот период директор на јавното претпријатие е
м-р Ѓорѓија Сајкоски за Директор на јавното претпријатие, со мандат од четири
години.
На 05.08.2017 година од страна на Управниот одбор на Јавното
претпријатие е разрешен д-р Ѓорѓија Сајкоски, а за ВД Директор на јавното
претпријатие е именуван Урим Ахмеди.
До крај на извештајниот период ВД Директор на јавното претпријатие е
Урим Ахмеди.
ДОНЕСУВАЊЕ НА ОПШТИ АКТИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЕТО
Во текот на извештајниот период јануари - декември
Управниот одбор на ЈП ,,Студенчица,, Кичево, донесе :

2017 година,

-Тарифник за утврдување на водната услуга снабдување со сурова вода
наменета за водоснабдување на населението од Регионалниот водовод
Студенчица, кој е доставен на согласност до Владата на Република Македонија
заради добивање согласност од Владата на Република Македонија
-Ценовник
за висината на цената
на сурова вода наменета за
водоснабдување на населението од Регионалниот водоснабдителен систем
Студенчица кон корисниците на Јавното претпријатие ,, Студенчица,, Кичево и
истата беше во извештајниот период доставена заради добивање согласност од
Владата на Република Македонија
-Правила за вршење попис на постојни (основни) средства, ситен инвентар
во употреба, готовина на пари, побарувања и обврски и туѓи средства за деловната
2017 година на ЈП.
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КАДРОВСКИ РАБОТИ
Во ЈП на почетокот на деловната 2017 година има 53 вработени на
неопределено работно време вклучувајќи го и
Директорот на јавното
претпријатие, кој по престанок на мандатот е одјавен од јавното претпријатие
бидејќи доаѓа од друга институција.
Со именувањето на ВД Директорот во Јавното претпријатие тој е пријавен
во јавното претпријатие.
На крајот на извештајниот период во ЈП ,,Студенчица,, Кичево има 53
вработени вклучувајќи го и ВД Директорот.
Усогласување на работењето на Службата за физичко обезбедување и
заштита согласно Законот и доопремување во функција на подобрување на
обезбедувањето на објектите
Во периодот јануари-декември 2017 година, се продолжи со исполнување
на законските обврски предвидени за лицата кои вршат работи на обезбедување
на лица и имот, односно постапка извршителите да поседуваат одобренија за
носење оружје(месечен налог за носење оружје за секој месец за секој извршител
поединечно).
ЈП и во овој период е член на Комората на Република Македонија за
обезбедување на лица и имот и ги има сите права и обврски кои произлегуваат од
Статутот на Комората за обезбедување на имот и лица и другите интерни општи
акти.
Во текот на месец ноември 2017 година е организирано боево гаѓање на
стрелиштето Камник во Скопје, со расположивото оружје кое Одделението за
обезбедување го поседува во вршење на секојдневната смена.
Во извештајниот период е проверена исправноста на противпожарните
апарати согласно нивниот рок за употреба и сервисирање и отпочна постапка за
набавка на ХТЗ опрема за службата за обезбедување.
Активности со Државниот комунален инспекторат, во состав на
Министерството за транспорт и врски
Државниот комунален инспекторат изврши редовен инспекциски надзор,
на 13.февруари 2017 година, при што не се констатирани неправилности во
работењето на јавното претпријатие.
Надзорите беа извршени од областа на комуналната сфера и од аспект на
примена на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани
отпадни води и Закон за комунални дејности.
Активности со Комисија за заштита на правото на слободен пристап
до информациите од јавен карактер
Во Извештајниот период во ЈП ,,Студенчица,, Кичево се доставени Барања
за пристап на информации од јавен карактер кои се во рок позитивно одговорени.
Одбиени барања нема од страна на баратели, а исто така во извештајниот период
нема ни вложени жалби против ЈП ,,Студенчица,, Кичево до Комисијата за
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заштита на слободен пристап на информации. Во законскиот рок е доставен
Годишен извештај за 2017 година за поднесени барања за пристап на информации
од јавен карактер до Комисијата за заштита на правото на слободен пристап на
информации од јавен карактер.
Активности со Државниот инспекторат за животна средина, во состав
на Министерството за животна средина
Во месец јуни 2016 година Државниот инспекторат за животна средина
направи ненајавен инспекциски надзор кој го нарече редовен и по повод
извршениот надзор донесе Решение со кое го задолжи јавното претпријатие
спротивно на дозволата за користење на вода да уплаќа надоместок според член
213 од Законот за води со рок за постапување од 10 дена. Јавното претпријатие
поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа
на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка и истата беше уважена, а
решението на Државниот инспекторат за животна средина беше поништено со
Решение бр 0805-340 од 22.09.2016 година на Државната комисија за одлучување
во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.
По повод прекршочната постапка поведена пред Основниот суд Кичево
ПРК бр 157/16-О од инспекторатот за животна средина против ЈП,, Студенчица,,
Кичево и директорот на ЈП , односно заради неоснованиот наод на Државниот
инспекторат за животна средина дека јавното претпријатие треба да уплаќа
надоместок според член 213 од Законот за води, истата заврши со решение со кое
се ослободува јавното претпријатие и директорот на ЈП од одговорност со
Пресуда ПРК бр 157/16-О од 21.10.2016 година на Основниот суд во Кичево.
Со оглед на фактот што е поништено решението на Државниот
инспекторат за животна средина беше поништено со Решение бр 0805-340 од
22.09.2016 година на Државната комисија за одлучување во втор степен во
областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка, Државниот
инспекторат за животна средина изврши инспекциски надзор на ден 13.02.2017
година во просториите на дирекцијата на јавното претпријатие и состави
Записник за извршен инспекциски надзор.
На 17.03.2017 година извршен е еден инспекциски надзор од државниот
инспекторат за животна средина со посета на Зафатот на Студенчица за што е
составен Записник и дополнително е доставено решение од 24.03.2017 година.
На 24.03.2017 година Државниот инспекторат за животна средина донесе
Решение со кое го задолжи јавното претпријатие да ги извести своите корисници
за висината и начинот на плаќање на надоместок , согласно Законот за води.
Јавното претпријатие постапи по напатствијата на инспекторатот и за истото го
извести Инспекторатот.
Активности за изработка на документација за безбедност и здравје при
работа на вработените во јавното претпријатие
Во текот на месец ноември отпочната е постапка за јавна набавка за набавка
на ХТЗ опрема согласно потребите за заштитни средства кои обезбедувааат
безбедност и здравје при работа, а кои се предвидени во подзаконските акти на
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претпријатието. Во извештајниот период се почитуваат мерките за заштита при
работа.
Активности со Центарот за управување со кризи при Влада на
Република Македонија
Заради континуирано ажурирање на постоечката евиденција за секоја
настаната промена на податоци на субјектите кои учествуваат во системот за
управување со кризи, каде спаѓаат и јавните претпријатија формирани од
државата, до Центарот за управување со кризи во ноември 2017 се доставени
промени на податоци до Секторот за операции и оперативна логистика со
расположливи лица и опрема од ЈП и тоа: лица за контакт, човечки ресурси и
возила, за потребите на управувањето со кризи.
Активности за ресертификација и прва надзорна проверка на ИСО 9001 :
2008 стандардите
Ресертификација на ИСО стандардите заврши во 2015 година, во 2016
година е направена прва надзорна проверка на ИСО стандардите, која продолжи
во извештајниот период односно во 2017 година како втора надзорна проверка и
во 2018 година трета надзорна проверка.
Со оглед дека Јавното претпријатие го има имплементирано и
сертифицирано стандардот за менаџмент со квалитет ИСО 9001:2008 до
корисниците е испратен анкетен лист за мерење на задоволството на корисниците
од нашите услуги.
Активности од Архивското работење во ЈП
До Државниот архив на Република Македонија - подрачно одделение
Охрид, е доставен опис и попис на архивската граѓа за 2016 година, во законски
утврдениот рок до 31.03.2017 година.
По однос на доставените од наша страна, изработени се измените на новите
законски прописи: План на архивски знаци со листа на архивска граѓа од трајна
вредност за 2018 година, Државниот Архив на РМ подрачно одделение Охрид
издаде согласност на ЈП за примена на истите за 2018 година.
Комуникација со Министерство за информатичко општество и
администрација и имплементација на Законот за административни
службеници во работата на ЈП како и на подзаконските акти
Во извештајниот период писмено е доставена Програма за обука на
вработените административни службеници во јавното претпријатие со табеларен
приказ за видот на обуките и табела на генерички обуки кои соодвествуваат со
каталогот на генерички обуки за 2017 година на Министерството за
информатичко општество и на раководниот кадар во ЈП.
Во извештајниот период е извршено оценување на вработените од јавното
претпријатие (даватели на услуги )за период јануари јуни и јуни декември 2017
година, а за административните работници оценувањето е извршено во три фази.
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Активности согласно Законот за заштита на лични
податоци
Во текот на 2017 година согласно Законот за заштита на лични податоци
(„Службен весник на Република Македонија“ број 7/2005, 103/2008, 124/10,
135/11, 43/14 и 153/15, 99/16) вработените на јавното претпријатие пополнија
формулари за собирање на лични податоци и дадоа изјави за користење на
нивните лични податоци, податоците да се користат во врска со активности и
дејствија кои произлегуваат од Договорите за вработување.
Постапка на ревизија на материјално - финансиското работење на ЈП
,,Студенчица,, Кичево за 2016 година, од страна на независна ревизорска
куќа за вршење на ревизија
Во извештајниот период од страна на независна ревизорска куќа за вршење на
ревизија на материјално-финансиско работење на ЈП ,,Студенчица,, Кичево извршена е
Ревизија на материјално- финансиското работење за 2016 година на ЈП, доставен е
финансискиот извештај за годината што завршува на 31.12.2016 година и извештај на
независните ревизори.
Ревизијата е разгледана и прифатена од Управниот одбор на ЈП со Одлука за
прифаќање на Извештајот на независните ревизори со биланс на состојба, биланс на
успех, извештај за промените на главнината, извештајот на паричните токови, белешки
на финансиските извештаи.
Во текот на месец ноември отпочната е постапка за јавна набавка Ревизија на
материјално - финансиското работење за 2017 година на ЈП, и избрана е најповолна
понуда, склучен е договор и по завршување на годината веднаш ќе се пристапи кон
ревизија на материјално - финансиското работење за 2017 година на ЈП од страна на
избраната ревизорска куќа.

Активности согласно Законот за снабдување со вода за пиење и
одведување урбани отпадни води и воспоставување на договорни односи и
Законот за утврдување на водни услуги
По Методологијата за утврдување на цена на вода од РВС Студенчица
05.01.2015 година донесена од Управниот одбор на јавното претпријатие донесен
е ЦЕНОВНИК за снабдување и дистрибуција на вода за пиење од регионалниот
водоснабдителен систем Студенчица кон корисниците и РЕК Осломеј и на
Ценовникот Владата на Република Македонија даде согласност, па во 2015 истиот
се применува за цело времетраење на извештајниот период.
Поради ценовникот кој е во сила остануваат во сила склучените АНЕКС
ДОГОВОРИ кои се однесуваат на последната цена на испорачаната вода и тоа
со: ЈКП од Долнени, Кичево, Крушево, Македонски Брод, Пласница, АД
Електрани Македонија Скопје и Договор со ВИК Прилеп и ЈП ,,Пелагонија,,
Кривогаштани.
Во извештајниот период, согласно законскиот рок од Законот за
утврдување на водни услуги, Јавното претпријатие поднесе барање за утврдување
на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на
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населението до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија
со Програма за работа и развој на Регионалниот водоснабдителен систем
Студенчица (бизнис план за период 2018 до 2020 година).
Регулаторната комисија за енергетика по доставените податоци од страна
на јавното претпријатие донесе Решение за утврдување на тарифа за снабдување
со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП ,,Студенчица,,
Кичево за регулиран период 2018 -2020 година УП бр 08-168/17 од 21.11.2017
година. Со Решението е утврдена просечна тарифа на водната услуга снабдување
со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа : за 2018 година
во износ од 2,91,ден /м3, за 2019 година во износ од 3,04,ден /м3 и за 2020 година
во износ од 2,91,ден /м3 и утврден е минималниот и максималниот опсег на
висината на тарифата : за 2018 година изнесува 11,77 %, за 2019 година
изнесува11,11 %, и за 2020 изнесува 9,95%. Врз основа на донесеното Решение
Управниот одбор на 05.12.2017 година донесе Тарифник за утврдување на
водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на
населението од Регионалниот водовод Студенчица, кој е доставен на согласност
до Владата на Република Македонија.
Активности за легализација на Регионалниот водоснабдителен систем
Студенчица
Фактот што од поранешните стопанственици и градители на системот,
(РЕК Осломеј во состав на ЕСМ, ЈКП Комуналец М.Брод, ЈКП Комуналец
Прилеп, ЈКП Комуна Крушево) истиот не го впишаа во катастарот, а со основање
на ЈП не му ја доставија комплетна документација, како: одобрение за градба на
системот по делници, во оригинал, извршени трајните експропријации, изведбени
проекти и друга документација изготвена при изградба на системот Студенчица,
придонесе до денес Регионален водоснабдителен систем Студенчица со кој
стопанисува ЈП ,, Студенчица,, Кичево, да не може системот да го запише во
катастарот на недвижности (не се запишани значителен дел од земјиштето на кое
е изграден системот со изградените други објекти).
Од страна на Јавното претпријатие поднесени се пријави за запишување на
промени во катастарот на недвижности во АКН одделение во Кичево. Можност
за решавање на ова важно прашање за ЈП се даде со донесувањето на Законот за
постапување со бесправно изградени објекти, со кој се овозможи системот да се
легализира.
Имено, постапката за легализација на РВ Студенчица согласно Законот за
постапување со бесправно изградени објекти, е поведена пред Министерството за
транспорт и врски со Барање, Наш арх. бр.58- 580 од 28.07.2011 година и Барање
за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски
инфраструктурни објекти од значење за Републиката бр.58- 764/1 од 17.08.2011 и
презаведено во текот на постапката под број 58уп1-189/2012 од 17.02.2012 година
за РВ Студенчица како инфраструктурен систем и истата е завршена со
легализација на системот односно добивање на решение за легализација на РВ
Студенчица, што е од голема важност за ЈП ако се има предвид фактот дека ЈП не
располага со оригинална дозвола за градба на системот.
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Во 2016 година се донесени од Министерството за транспорт и врски:
Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект - линиски
инфраструктурен објект Регионален водоснабдителен систем Студенчица со
придружни објекти надземни инфраструктурни објекти од регионалниот
водснабдителен систем Студенчица бр 61уп-189/2012 од 11.03.2016 година
донесено од Министерството за транспорт и врски, правосилно на 15.03.2016
година и
Урбанистичка согласност за бесправен објект линиски инфраструктурен
објект Регионален водоснабдителен систем Студенчица со придружни објекти
надземни инфраструктурни објекти од регионалниот водснабдителен систем
Студенчица бр 61уп-189/2012 од 10.03.2016 година.
Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект - објект со
машинска опрема во функција на инфраструктурен објект - Регионален
водоснабдителен систем Студенчица, што е изграден на КП 4239/1 КО
Македонски Брод во општина Македонски Брод зграда 1 влез 1 приземје, Бр 61
уп-6055/2016 година од 16.11.2016 година, донесено од Министерството за
транспорт и врски на Република Македонија, правосилно на 21.12.2016 годин.
Урбанистичка согласност за бесправен објект - објект со машинска опрема
во функција на инфраструктурен објект - Регионален водоснабдителен систем
Студенчица, што е изграден на КП 4239/1 КО Македонски Брод во општина
Македонски Брод зграда 1 влез 1 приземје, Бр 61 уп-6055/2016 година од
17.10.2016 година, донесено од Министерството за транспорт и врски на
Република Македонија.
Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект - помошен
објект (чувара) и објект со машинска опрема во функција на инфраструктурен
објецт - регионален водоснабдителен систем Студенчица, што е изграден на КП
1467, КП 1468/1 и КП 1466/1 КО Варош во Општина Прилеп запишани во Имотен
лист 5847, Имотен лист број 777 и Имотен лист број 6445 за КО Варош Бр 61 уп6063/2016 година од 16.11.2016 година, донесено од Министерството за
транспорт и врски на Република Македонија , правосилно на 21.12.2016 година.
Урбанистичка согласност за бесправен објект помошен објект (чувара) и
објект со машинска опрема во функција на инфраструктурен објект - регионален
водоснабдителен систем Студенчица, што е изграден на КП 1467, КП 1468/1 и КП
1466/1 КО Варош во Општина Прилеп запишани во Имотен лист 5847, Имотен
лист број 777 И Имотен лист број 6445 за КО Варош Бр 61 уп-6063/2016 година
од 15.11.2016 година, донесено од Министерството за транспорт и врски на
Република Македонија.
Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект - објект со
машинска опрема во функција на инфраструктурен објект - Регионален
водоснабдителен систем Студенчица, што е изграден на КП 847 КО Мажучиште
во општина Прилеп, запишана во имотен лист број 239 за КО Мажучиште Бр 61
уп-6060/2016 година од 16.11.2016 година, донесено од Министерството за
транспорт и врски на Република Македонија. , правосилно на 21.12.2016 година.
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Урбанистичка согласност за бесправен објект - објект со машинска опрема
во функција на инфраструктурен објект - Регионален водоснабдителен систем
Студенчица, што е изграден на КП 847 КО Мажучиште во општина Прилеп,
запишана во имотен лист број 239 за КО Мажучиште, правосилно на 21.12.2016
година.
Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект хлоринаторска станица во функција на инфраструктурен објект- Регионален
водоснабдителен систем Студенчица, што е изграден на Кп 89 КО Барбарос во
Општина Македонски Брод, запишана на имотен лист број 15 за КО Барбарос те
Бр 61 уп-6064/2016 година од 16.11.2016 година, донесено од Министерството за
транспорт и врски на Република Македонија, правосилно на 21.12.2016 година.
Урбанистичка согласност за бесправен објект хлоринаторска станица во
функција на инфраструктурен објект- Регионален водоснабдителен систем
Студенчица, што е изграден на Кп 89 КО Барбарос во Општина Македонски Брод,
запишана на имотен лист број 15 за КО Барбарос те Бр 61 уп-6064/2016 година од
17.10.2016 година, донесено од Министерството за транспорт и врски на
Република Македонија.
Во извештајниот период (2017 година) се донесени од страна на
Министерството за транспорт и врски :

Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект - се утврдува
статус на бесправен инфраструктурен објект : објект со машинска опрема во
функција на инфраструктурен објект- Регионален водоснабдителен систем
Студенчица, што е изграден на КП 102/1 КО Осломеј во општина Кичево,
запишана на имотен лист бр 66 за КО Осломе ј - Зграда 6 влез 1 подрум , со
намена на зграда Е24, со намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна
површина од 6м2 и Зграда 6 влез 1 приземје , со намена на зграда Е24, со намена
на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 6м2.
Урбанистичка согласност за бесправен објект : објект со машинска опрема
во функција на инфраструктурен објект- Регионален водоснабдителен систем
Студенчица, што е изграден на КП 102/1 КО Осломеј во општина Кичево,
запишана на имотен лист бр 66 за КО Осломе ј - Зграда 6 влез 1 подрум , со
намена на зграда Е24, со намена на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна
површина од 6м2 и Зграда 6 влез 1 приземје , со намена на зграда Е24, со намена
на посебен дел од зграда ДПД, со внатрешна површина од 6м2.
Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект се утврдува
статус на бесправен инфраструктурен објект Регионален водоснабдителен систем
Студенчица, што е изграден на КП 5/1 КО Дебреште вон град во општина
Долнени, запишана во имотен лист број 70 за КО Дебреште вон градм означен
како Зграда 4 влез 1, приземје со намена на зграда Е 22 со намена на посебен дел
од зграда ДПД, со внатрешна површина од 6м2.
Урбанистичка согласност за бесправен објект - Мерна станица во функција
на инфраструктурен објект- Регионален водоснабдителен систем Студенчица,
што е изграден на КП 5/1 КО Дебреште вон град во општина Долнени, запишана
во имотен лист број 70 за КО Дебреште вон градм означен како Зграда 4 влез 1,
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приземје со намена на зграда Е 22 со намена на посебен дел од зграда ДПД, со
внатрешна површина од 6м2.
Решение за утврдување на правен статус на бесправен објект се утврдува
статус на бесправен инфраструктурен објект објекти во склоп на Каптажа во во
функција на инфраструктурен објект- Регионален водоснабдителен систем
Студенчица, што е изграден на КП 20/2 КО Добреноец во општина Кичево,
запишана на Имотен лист број 336 за КО Добреноец означен како
- зграда 1 влез 1,приземје, со намена на зграда Б4-6, со намена на посебен дел од
зграда ДПД, со внатрешна површина од 46 м2.
- зграда 1 влез 1,приземје, со намена на зграда Б4-6, со намена на посебен дел од
зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м2.
- зграда 2 влез 1,приземје, со намена на зграда Б4-6, со намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 7 м2.
- зграда 3 влез 1,приземје, со намена на зграда Е24, со намена на посебен дел од
зграда ДПД, со внатрешна површина од 39м2.
- зграда 5 влез 1,приземје, со намена на зграда Е22, со намена на посебен дел од
зграда ДПД, со внатрешна површина од 14 м2.
Урбанистичка согласност за бесправен објект објекти објекти во склоп на
Каптажа во функција на инфраструктурен објект- Регионален водоснабдителен
систем Студенчица, што е изграден на КП 20/2 КО Добреноец во општина
Кичево, запишана на Имотен лист број 336 за КО Добреноец означен како
- зграда 1 влез 1,приземје, со намена на зграда Б4-6, со намена на посебен дел од
зграда ДПД, со внатрешна површина од 46 м2.
- зграда 1 влез 1,приземје, со намена на зграда Б4-6, со намена на посебен дел од
зграда ПП, со внатрешна површина од 4 м2.
- зграда 2 влез 1,приземје, со намена на зграда Б4-6, со намена на посебен дел од
зграда П, со внатрешна површина од 7 м2.
- зграда 3 влез 1,приземје, со намена на зграда Е24, со намена на посебен дел од
зграда ДПД, со внатрешна површина од 39м2.
- зграда 5 влез 1,приземје, со намена на зграда Е22, со намена на посебен дел од
зграда ДПД, со внатрешна површина од 14 м2.
Горенаведеното е од значење за преземање на активности за решавање на
имотно правните работи за земјиштето на кое е изграден системот, подземен и
надземен дел.
Активности по Одлуката за одобрување на дисконт на тековните и
идни сукцесивни обврски како и на долг од минати години на ЈКП на
општините корисници на вода од РВ Студенчица
Управниот одбор на јавното претпријатие донесе одлука за одобрување на
дисконт на тековните и идни сукцесивни обврски како и на долг од минати години
на ЈКП на општините корисници на вода од РВ Студенчица бр.02-78/1-4/1 од
10.01.2014 година, на која Владата на Република Македонија даде согласност
бр.42-401/1 од 22 јануари 2014 година.
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Врз основа на горенаведените одлуки во текот на месец февруари 2014 година
се склучени поединечни спогодби со:
ЈП ,,Комуналец,, Кичево, ЈКП ,,Комуналец,, Пласница, ЈКП ,,Водовод и
канализација,, Македонски Брод, ЈКП ,,Долнени,, Долнени и ЈП ,,Комуна,,
Крушево.
Поради непочитување на одредбите од Спогодбата во 2014 година е
раскината спогодбата со ЈКП ,,Комуналец,, Пласница на 19.06.2014 година, а од
страна на ЈКП ,,Комуналец,, Пласница повторно е иницирана постапка за
потпишување на нова Спогодба до Владата на Република Македонија и до
Управниот одбор на ЈП.
При тоа со изменување и дополнување на Статутот на Јавното
претпријатие по препорака на Владата на Република Македонија се проширени
ингеренциите на Управниот одбор за донесување одлука за одобрување на
дисконт на тековните сукцесивни обврски на ЈКП ,,Комуналец,, Пласница.
Во во јули 2016 година Управниот одбор на Јавното претпријатие донесе
Одлука бр 02-983/1-1 од 16.06.2016 година и се склучи спогодба на бр 02-1019/1
од 24.06.2-2016 година за начинот и условите и роковите за исполнување на
доспеан главен долг, без камати, за испорачана вода од РВ Студенчица со ЈКП
,,Комуналец,, Пласница со која го плаќа на рати за стариот долг. Во извештајниот
период се во тек наведените спогодби и сите ЈКП ја испочитувале спогодбата.

ПРЕГЛЕД НА УТУЖЕНИ ПОБАРУВАЊА КОН КОРИСНИЦИ
НАРЕГИОНАЛНИОТ ВОДОВОД ,,СТУДЕНЧИЦА,,
Основен суд Гостивар ТС Пл 8/14
НОТАР ИСА АЈДИНИ Кичево УПДР бр 624/13
Тужен ЈП Комуналец Пласница
Вредност 1.223.880,00 денари
Период на утужување од 01.06.2009 година до 30.06.2013 година.
Предлог за донесување на Решение со кое се дозволува извршување врз
основа на веродостојна исправа. Дозвола за извршување од нотар.
По поднесен приговор од должникот во Основен суд Гостивар
донесена е пресуда поради признавање на долг ТС Пл 8/14 (правосилна и
извршна)
1.

Основен суд Гостивар ТС Пл 1/269/13
НОТАР ИСА АЈДИНИ Кичево УПДР бр 627/13
Тужен ЈП Комуналец Кичево
Вредност 67.050.683,00 денари
Период на утужување од 01.09.2001 година до 30.06.2013 година
Предлог за донесување на Решение со кое се дозволува извршување врз
основа на веродостојна исправа. Дозвола за извршување од нотар.
По поднесен приговор од должникот во Основен суд Гостивар донесена
е пресуда поради признавање на долг ТС Пл 1/269/13 (правосилна и
извршна)
2.
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3.
НОТАР ИСА АЈДИНИ Кичево УПДР бр625/13
Тужен ЈП Комуналец Македонски Брод
Вредност 4.706.047,00 денари
Период на утужување од 01.11.2004 година до 30.06.2013 година
Предлог за донесување на Решение со кое се дозволува извршување врз
основа на веродостојна исправа. Решението е правосилно и извршно.
Основен суд Прилеп ТС Пл 149/13
НОТАР БОГЕ ДАМЕСКИ Прилеп УПДР бр84/13
Тужен ЈП Долнени Долнени
Вредност 3.989.036,00 денари
Период на утужување од 01.12.2009 до 30.06.2013 година
Предлог за донесување на Решение со кое се дозволува извршување
врз основа на веродостојна исправа. Дозвола за извршување од нотар.
По поднесен приговор од должникот во Основен суд Прилеп донесена
е пресуда поради признавање на долг ТС Пл 149/13 (правосилна и извршна)

4.

Основен суд Прилеп ТС Пл 139/13
НОТАР НАДА ПЕТРЕСКА-АНГЕЛЕСКА Крушево УПДР бр08/13
Тужен ЈП Комуна Крушево
Вредност 1.744.152,00 денари
Период за утужување од 01.08.2011 до 30.06.2013 година.
Предлог за донесување на Решение со кое се дозволува извршување
врз основа на веродостојна исправа. Решение за дозвола за извршување
УПДР 08/13. Дозвола за извршување од нотар.
По поднесен приговор од должникот во Основен суд Прилеп
донесена е пресуда поради признавање на долг ТС Пл 139/13 (правосилна
и извршна)

5.

НОТАР ЕЛИЦА КОРУНОСКА Кичево УПДР бр 19716
Тужен ЈП Комуналец Пласница
Вредност 1.999.399,00 денари
Период на утужување од 01.07.2013 година до 31.12.2015 година.
Предлог за донесување на Решение со кое се дозволува извршување
врз основа на веродостојна исправа. Дозвола за извршување од нотар.
Не е поднесен приговор од должникот (правосилна и извршна)
НОТАР БОГЕ ДАМЕСКИ Прилеп НПН бр27/2017
Тужен Општинско Јавно претпријатие за комунални дејности ,,Пелагонија,,
Кривогаштани
Вредност 98.545,00 денари
За период од 01.11.2015 до 28.02.2017 година
Адвокат Златко Арсоски од Кичево
Правосилност Извршност 04.05.2017 година во архива заверено на
29.05.2017 година
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6.

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ ТС 832/09

Апелационен суд Скопје ТСЖ 590/13
Тужени: 1. Друштво за производство, трговија и услуг НП инженеринг дооел
Скопје
2. Дружтво за проектирање, инженеринг и трговија ,, ВАКО,, Дооел
Скопје Основ: неосновано збогатување и надомест на материјална штета
Вредност: 2.272.500,00 денари агажиран Адвокат Златко Арсоски
Платена е такса во износ 45.950,00 денари со пресуда Тужбата е одбиена,
по жалба на пресудата на Основен суд е потврдена во 2013.
Адвокатот кој го води предметот сеуште не добил пресуда.
ПРЕДМЕТ КАЈ ИЗВРШИТЕЛ
И.бр.2366/2016
Извршител Јасер Асани
на подрачјето на Основен суд Гостивар и Кичево
НАЛОГ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ
Доверител ЕВН Македонија
Должник ЈП ,,Студенчица,, Кичево
Вредност 1230,00 денари и трошоци на извршување
На барање на ЈП Студенчица Кичево налогот е повлечен од Извршителот со
ЗАКЛУЧОК за запирање на извршување
И.бр.2366/2016 година од 08.05.2017 година
ПРЕГЛЕД НА СУДСКИ ПРЕДМЕТИ - ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО
поведени од страна на вработените на јавното претпријатие за исплата на
надоместоци од работен однос : регрес за годишен одмор за 2014, 2015 и 2016
година и новогодишен надоместок за 2014, 2015 и 2016 година
Во 2016 година како и во деловната 2017 година се поведени судски
спорови од страна на вработените на јавното претпријатие за исплата на
надоместоци од работниот однос и тоа регрес за годишен одмор за 2014, 2015 и
2016 година и новогодишен надоместок за 2014, 2015 и 2016 година, по кои со
оглед на тоа што Апелациониот суд во Гостивар во целост ги потврдуваше
првостепените пресуди на Основниот суд во Кичево , со кои во целост им се
уважува тужбата . Во продолжение се наведени судските спорови на вработените
по кои се врши исплата по првостепена пресуда, правосилна и извршна, заради
намалување на трошоците во постапката.
РО.бр.89/2016 АД АКТА/ПЛАТЕНО
Основ Регрес за годишен одмор 2013 ,2014 и 2015
Вредност 34.874,00 денари
тужител Благуш Јакимоски од с. Горно Добреноец.
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(Судија Миле Ангелески) Пресуда во корист на тужениот,
вложена е жалба од тужителот до Апелациониот суд во Гостивар
со Пресуда РОЖ бр.209/16 на Апелациониот суд во Гостивар
предметот е вратен на повторно одлучување
Донесена е пресуда РО бр 292/16 на Основниот суд во Кичево во корист на
тужениот со која е одбиено тужбеното барање на тужителот.
Поднесена е жалба до Апелациониот суд Гостивар од тужителот.
Пресуда на Апелациониот суд во Гостивар РОЖ бр.52/17
Жалбата се уважува Пресудата РО бр 292/16 Основниот суд со Кичево
Тужбеното барање на тужителот делумно се усвојува на вкупен износ 38.749,00
денари со камата и трошоци на постапка 38.600,00 денари ПЛАТЕНО ВО 2017
Поднесена е РЕВИЗИЈА до Врховен суд заради донесување на мериторна
Пресуда. (март 2017).Одговор на Ревизија.
РО. бр. 210/2016 / Повторно судење 2017 год РО 376/2017
тужител Владо Донески од Другово.
Основ Разлика на исплата на отпремнина од двократен до трикратен
износ Вредност 21.976,00 денари
Пресуда на Основен суд во Кичево декември 2016 година
жалба од тужителот против пресудата.
Пресуда на Апелациониот суд во Гостивар РОЖ бр.41/17 Основниот суд во
Кичево се укинува и предметот се враќа на првостепениот суд на повторно судење.
РО 376/2017 ПРЕСУДА од 16.05.2017 година
СЕ усвојува тужбеното барање на тужителот Владо Донески
Жалба од ЈП Против пресудата од 05.06.2017 година и одговор на жалба од
14.06.2017 година. Се чека одговор од Апелација Гостивар.
РО. бр. 203/2016 судија Амдије Зенку
тужител Владо Донески од Другово.
Основ Новогодишен надоместок 2013 ,2014 и 2015

Вредност 38.749,00 денари

Пресуда на Основниот суд во Кичево се усвојува тужбеното барање на
тужителот во целост.
Вложена е жалба до Апелациониот суд во Гостивар на 23.11.2016
Жалбата се уважува Пресудата РО бр 203/16 Основниот суд со Кичево
Пресудата на Основниот суд во Кичево се преиначува во делот на изреката
на трошоци на постапка 30.180,00 денари камата 4.624,00 денари
ПЛАТЕНО ВО 2017
Поднесена е ревизија до Врховен суд заради донесување на мериторна
Пресуда. (март 2017).Одговор на Ревизија
РО. бр. 357/2017 судија Јованка Стојаноска
тужител Владо Донески од Другово.
Основ Разлика на регрес за годишен одмор за 2016 година од 60% до
100%
Вредност 10.291,00,00 денари
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Одговор на тужба и закажано рочиште за 11.05.2017 година
Закажано рочиште за главна расправа за 26.09.2017 година во 11 часот
Објавена пресуда во корист на Тужениот СЕ ЧЕКА ПРЕСУДА
Пресуда РО бр.357/2017 од 26.09.2017
Вложена е жалба на 19.10.2017 година преку адвокат Хамдије Тафа
Одговор на жалба од 25.10.2017 година
РО. бр. 482/2017
тужител Благуш Јакимоски од с.Горно Добреноец.
Основ Новогодишен надоместок за 2013 ,2014 и 2015
Вредност 38.750,00 денари
Закажано рочиште за 29.06.2017 година во 11 15 часот
Пресуда во корист на Благуш Јакимоски 08.2017
Жалба на пресудата 2017 година
Одговор на жалба 2017 година
РО бр 781/17
Тужител Веле Јакимоски и други
Основ надоместоци од работен однос новогодишен надоместок за 2014 ,2015 и
2016 и регрес за годишен одмор 2014 , 2015 и 2016 - доплата
Ангажиран Златко Арсоски за ЈП да ја застапува за одговор на тужба (20.06.2017)
Во септември 2017 Откажано полномошно на и ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
Вредност : 1.119.316,00 денари
Закажано Рочиште за 18.09.2017 во 14.10 часот
ПРЕСУДА правослина 14.12.2017 година
ПЛАТЕНО во 2017 година ПО ИЗВОД бр 171 од 21.12.2017 година
РО бр 782/17
Тужител Јагода Цветаноска и други
Основ надоместоци од работен однос новогодишен надоместок за 2014 ,2015 и
2016 и регрес за годишен одмор 2014 ,2015 и 2016 - доплата
Вредност : 1.119.316,00 денари за 11 тужители
Ангажиран Златко Арсоски за ЈП да ја застапува за одговор на тужба (20.06.2017)
одговор на тужба Во септември 2017 Откажано полномошно на З.А и ангажиран адвокат
Хамдије А.Тафа
Закажано Рочиште за 28.09.2017 во 11.45 часот
ПРЕСУДА 01.12.2017 година правослина 25.12.2017 година
ПЛАТЕНО во 2017 година ПО ИЗВОД бр 174 од 26.12.2017 година
РО бр 783/17
Тужител Златко Тошески и други
Основ надоместоци од работен однос новогодишен надоместок за 2014 ,2015 и
2016 и регрес за годишен одмор 2014 ,2015 и 2016 - доплата
Ангажиран Златко Арсоски за ЈП да ја застапува за одговор на тужба (20.06.2017)
Во септември 2017 Откажано полномошно на З.А и ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
Вредност : 1.119.316,00 денари
Закажано Рочиште за 18.09.2017 година
ПРЕСУДА правослина 14.12.2017 година
ПЛАТЕНО во 2017 година ПО ИЗВОД бр 171 од 21.12.2017 година
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РО бр 784/17
Тужител Влатко Трајкоски и други
Основ надоместоци од работен однос новогодишен надоместок за 2014 ,2015 и
2016 и регрес за годишен одмор 2014 ,2015 и 2016 - доплата
Ангажиран Златко Арсоски за ЈП да ја застапува за одговор на тужба (20.06.2017)
Во септември 2017 Откажано полномошно на З.А и ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
Вредност : 1.119.316,00 денари
Закажано Рочиште 29.09.2016 година
Пресуда од 29.09.2017 година (правосилна 14.12.2017 извршна 22.12.2017
година)
ПРЕСУДА правослина 2017 година
ПЛАТЕНО во 2017 година ПО ИЗВОД бр 173 од 25.12.2017 година
РО бр 952/17
Тужител Гоце Наумоски
Основ надоместоци од работен однос новогодишен надоместок за 2014 ,2015 и
2016 и регрес за годишен одмор 2014 ,2015 и 2016 - доплата
Вредност : 91.581,00 денари
Одговор на тужба даден на 31.08.2017 година
ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
РАСПРАВА 12.10.2017 година во 11,40 часот, РАСПРАВА 27.10.2017 година
Пресуда од 27.10.2017 година (правосилна 14.12.2017 година)
ПЛАТЕНО НА 21.12.2017 година
РО бр 950/17
Тужител Богоја Лазаровски
Основ надоместоци од работен однос новогодишен надоместок за 2014 ,2015 и
2016 и регрес за годишен одмор 2014 ,2015 и 2016 - доплата
Вредност : 91.581,00 денари
Одговор на тужба даден на 04.09.2017 година
ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
РАСПРАВА 24.10.2017 година
ПРЕСУДА од 27.10.2017 година (правосилна 15.12.2017 година)
ПЛАТЕНО НА 27.12.2017 година извод бр 172
РО. бр. 964/17
тужител Владо Донески од Другово.
O снов Новогодишен надоместок за 2016
Вредност 13.224,00 денари
Одговор на тужба даден на 05.09.2017 година
ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
ПОКАНА ЗА РАСПРАВА 24.10.2017 година во 10,10 часот
ПРЕСУДА од 27.10.2017 година (правосилна 18.12.2017 година
ПЛАТЕНО НА 27.12.2017 година извод бр 172
РО. бр. 956/17
тужител Трајче Кузманоски од с. Брждани.
Основ Новогодишен надоместок за 2014,2015 и 2016
Вредност 38.849,00 денари
Одговор на тужба даден на 06.09.2017 година
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ПОКАНА ЗА РАСПРАВА 02.11.2017 година во 10,30 часот
ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
ПРЕСУДА РО бр 1002/17 од 02.11.2017 година, правосилна 13.12.2017, извршна
на 21.12.2017
ПЛАТЕНО НА 21.12.2017 година
РО. бр. 992/17
тужител Боро Арсоски од Кичево
Основ Регрес на годишен одмор доплата до 100% за 2016
Вредност 10.291,00 денари
Одговор на тужба даден на 21.09.2017 година
ПОКАНА ЗА РАСПРАВА 19.10.2017 година во 10,00 часот
ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
ПРЕСУДА РО бр 992/17 од 24.10.2017 година, правосилна 13.12.2017, извршна
на 21.12.2017
ПЛАТЕНО НА 21.12.2017година
РО. бр. 1002/17
тужител Трајче Кузманоски од с. Брждани
Основ Регрес на годишен одмор доплата до 100% за 2016
Вредност 10.291,00 денари
Одговор на тужба даден на 21.09.2017 година
ПОКАНА ЗА РАСПРАВА 19.10.2017 година во 10,20 часот
ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
ПРЕСУДА РО бр 1002/17 од 24.10.2017 година, правосилна 13.12.2017, извршна
на 21.12.2017
ПЛАТЕНО НА 21.12.2017 година
РО. бр. 1001/17
тужител Боро Арсоски од Кичево
Основ Новогодишен надоместок за 2016
Вредност 13.224,00 денари
Одговор на тужба даден во септември преку адвокат Хамдије А.Тафа
ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
ПОКАНА ЗА РАСПРАВА 24.10.2017 година во 10,15 часот
ПРЕСУДА РО бр 1001/17 од 24.10.2017 година, правосилна 13.12.2017, извршна
на 21.12.2017
ПЛАТЕНО НА 21.12.2017
РО. бр. 993/17
тужител Боро Арсоски од Кичево
Основ Новогодишен надоместок за 2014, 2015
Вредност 25.525,00 денари
Одговор на тужба даден во септември преку адвокат Хамдије А.Тафа
ангажиран адвокат Хамдије А.Тафа
РО. бр. 1009/17
тужител Боро Арсоски од Кичево
Основ Надомест за годишен одмор за 2014 и 2015 година
Вредност 42.541,00 денари
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКО
РАБОТЕЊЕ
за период од 01.01 до 31.12.2017 година

Кичево, јануари 2018 година
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Економско-финансиско работење 01.01 - 31.12.2017 година
1. Планирани приходи
Јавното претпријатие за водоснабдување "Студенчица" Кичево основните
приходи ги остварува по основ на испорачување на сурова вода на своите
корисници. Цената на суровата вода за еден м3 за корисниците е утврдена со
Одлука на Владата на Република Македонија.
Според предвидувањата и планот за 2017 година за сите Корисници, ЈП
очекуваше да се испорача вкупно количество на околу 20.195.887,00м3 вода и
да оствари приход од 34.796.702,00 денари.

1.1. Остварени приходи со образложение
Во тековната 2017 година остварени се следниве приходи, прикажани во
табела Т-1.1:
Корисници

РЕК

ЈКП

ЈКП

ЈКП

ЈКП

ЈКП

ЈКП

ОЈПКД

Вкупно

Осломеј

Кичево

М. Брод

Крушево

Долнени

Прилеп

Пласница

Пелагонија

денари

Почеток

1,448,127

64,346,300

4,275,306

2,130,758

5,522,658

9,774,708

3,633,046

84,502

91,215,405

Фактурирано

11,325,647

5,981,432

617,173

1,179,778

2,599,480

12,185,511

1,152,358

75,847

35,117,226

Вк.долг

12,773,774

70,327,732

4,892,479

3,310,536

8,122,138

21,960,219

4,785,404

160,349

126,332,631

Платено вк.

10,093,660

11,062,475

938,827

1,358,273

3,026,969

21,007,864

1,173,704

0

48,661,772

%наплата

79

16

19

41

37

96

25

0

39

рати пл. ЈКП

2,593,932

171,324

81,420

211,596

3,058,272

отпис рати

2,593,932

171,324

81,420

211,596

3,043,995

тек.ф-ри пл.

5,874,611

596,179

1,195,433

2,603,777

10,270,000

за
2017година

Неплатено

2,680,114

59,265,257

3,953,652

1,952,263

5,095,169

952,355

3,611,700

160,349

77,670,859

во %

21

84

81

59

63

4

75

100

61

Вкупниот процент на наплата на побарувања по основ на испорака на вода
од ЈКП Корисници за 2017 година изнесува 39% .
Во табелата се прикажани само побарувањата од купувачи врз основа на
испорачана вода на ЈКП Корисници. Побарувањата по други основи не се внесени
во претходната табела.
Во наредната табела се дадени вкупните побарувања (по други основи
,краткорочни побарувања-дадени депозити и др.) по сите основи за деловната
2017 година и нивното извршување:
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- Севкупни побарувања до 31.12. 2017 година:

119.656.980,00 денари

- Побарувања купувачи- тековни :

35.117.226,00 денари

- Побарувања купувачи - наплатени :

48.661.772,00 денари

- Побарувања купувачи - ненаплатени :

77.670.859,00 денари

- Побарувања од МЕПСО АД - Скопје
- Побарувања од банки за дадени депозити :
- Побарување за повеќе платени ак. за дан. на добивка:

1.876.344,00 денари
40.000.000,00 денари
109.777,00 денари

Вкупните ненаплатени побарувањата по сите основи за 2017 година
изнесуваат 119.656.980,00 денари.
Во тековната 2017 година од вкупно наплатените побарувања
48.661.772,00 денари, делот кој припаѓа на ЈКП Корисниците со износ од
38.568.112,00 денари е 79,26% од вкупната наплата за 2017 година. Останатиот
дел од 10.093.660,00 денари или 20,74% му припаѓа на наплатените побарувањата
од АД ЕЛЕМ на Р. Македонија ( РЕК Осломеј - Кичево).
Вкупните ненаплатени побарувања од продажба на вода во износ од
77.670.859,00 денари, во целост се остварени и отпаѓаат на ЈКП Корисниците и
АД ЕЛЕМ РЕК Осломеј - Кичево.
Покрај наведените, во однос на вкупните побарувања по сите основи за
2017 година, се појавуваат и побарувања краткорочни по основ на даден депозит
во банка, во износ од 40.000.000,00 денари.
Во вкупните побарувања од купувачите значаен дел завземаат и
побарувањата од продажба на електрична енергија произведена од МХЕ
Добреноец кон АД МЕПСО - Скопје во износ од 1.876.344,00 денари.
Во тековната година покрај тековните побарувања кон ЈКП
Корисниците,со одлука на Владата на Р. Македонија за одобрување на дисконт
на побарувањата на корисниците на РВ Студенчица почнувајќи од 01.02.2014
година потпишани се взаемни Спогодби со кои се регулира начинот и условите
за исполнување на обврските од страна на ЈКП Корисниците за минатите,
тековните и идните сукцесивни обврски.
Согласно член 8 од Спогодбата " Корисникот на услугата се обврзува
плаќањето на месечните фактури по тековните и идни сукцесивни обврски како
и месечна рата за долг од минати години почнувајќи од 01.02.2014 година, да го
врши истовремено, во рок најдоцна до крајот на месецот за претходниот месец во
деловната година, а најдоцна во рок од 60 дена од денот на фактурирањето, на
посебен налог, со цел на дознака: склучена спогодба, месечна рата за долг од
минати години, тековна обврска по месечна фактура и идните сукцесивни
побарувања".
Спогодбата со ЈКП ˝Комуналец˝ Пласница е раскината на 19.06.2014
година и со одлука на Надзорен и Управен одбор, склучена е нова Спогодба на
24.06.2016 година. Со оваа спогодба договорните страни ги уредуваат начинот,
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условите и роковите за исполнување на доспеан главен долг, без камати за
испорачаната вода од РВС "Студенчица", на ЈКП ˝Комуналец˝ Пласница, кон ЈП
˝Студенчица˝ Кичево, со состојба 31.05.2016 година, како и исполнување на
тековните обврски по месечни фактури за испорачана вода од РВС ˝Студенчица˝
почнувајќи од 01.06.2016 година, односно со фактура за месец Јуни 2016 година
и натаму.
Согласно член 2 од Спогодбата ˝ Стасаните неисполнети обврски односно
доспеаниот главен долг од минати години на ЈКП ˝ Комуналец˝ Пласница кон ЈП
за водоснабдување ˝ Студенчица˝ Кичево, заклучно со состојба 31.05.2016
година, без камати, Ќе се исполнува на 180 еднакви месечни рати, со грејс период
од 2 (две) години од денот на склучување на оваа спогодба, почнувајќи од
24.06.2018 година˝.
ЈКП корисниците се придржуваат кон склучените Спогодби.

1
1
1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
2
5
6
7

2
740

765
769
774

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИ ПРИ ЈП "СТУДЕНЧИЦА"
Realizirani
prihodi
31.12.2016g.
7
47,936,243.00
29,366,343.00
21,302,210.00
8,064,133.00
18,569,900.00
2,842,111.00
486,904.00
594,448.00

Vkupno

47,970,978.00 0.84 51,859,706.00 0.93

OPIS

57,334,974.48

6
0.82
0.93
0.96
0.86
0.63
1.00
####
0.93

Indeks

Planirani
prihodi 2017g.
3
4
Prih.od pr.na pr.stoki, usl.na d 53,276,702.48
Prihodi od isporaka na voda
34,796,702.48
JKP Korisnici
23,656,546.48
REK Oslomej
11,140,156.00
Prihodi od MHE Dobrenoec
18,480,000.00
Prihodi od porane{ni godini-n 3,058,272.00
Ostanati prihodi od rab.Vrabo
0.00
Prihodi od kamati od rabotewe 1,000,000.00

Realizirani
prihodi
31.12.2017g.
5
43,810,516.00
32,256,655.00
22,658,651.00
9,598,004.00
11,553,861.00
3,058,272.00
171,650.00
930,540.00

Indeks

R. br

Konto

Т - 1.2.
КИЧЕВО

8
0.91
1.10
1.06
1.19
0.62
1.08
0.35
1.57

Во тековната 2017 година освен планираните приходи, остварен е и мал
дел на вонреден приходи, останати приходи од работењето од наплата на казни
од вработените.
Покрај остварениот приход за 2017 година од продажба на вода
(32.256.655,00 денари, со 93% од планираните ,табела Т-1.2), најголем дел отпаѓа
на приходи од продажба на струја од МХЕ Добреноец, во износ од 11.553.861,00
денари и е реализиран со 63% од планираниот за 2017 .
Покрај овие приходи реализирани се и приходи од камати од орочени средства на
краток рок во банка, во износ од 930.540,00 денари, реализирани со 93% од
планираните.
Согласно склучените поединечни Спогодби помеѓу ЈП и ЈКП Корисниците,
е утврден начинот, условите и роковите за исполнување на тековните и идни
сукцесивни обврски на Корисниците, како и начинот и роковите за исполнување
на долг од минати години врз основа на нивните обврски по основ на испорака на
вода, по што вкупниот приход по овој основ е 3.058.272,00 денари и е со 100%
од планираните, согласно склучените спогодби со ЈКП Корисниците.
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Вкупниот приход за тековната 2017 година изнесува 47.970.978,00 денари,
кој во однос на вкупно планираниот приход за цела 2017 година е реализиран со
84% .
Потребно е да се истакне дека во поглед на финансирањето на своите активности
и во тековната 2017 година, ЈП како и во претходните години исклучиво се
потпира од сопствени финансиски извори и средства и во досегашното работење
не користело банкарски кредити.
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2. Трошоци

2
400
401
402
402
404
407
410
411
413
413
415
419
419
420
422
430
430
440
442
443
444
445
445
446
447
449
449
460
466
469
474
475

27

3
Potro{eni surovini i materija
Potro{eni канцеларскi materi
Potro{ena energija
Потрошена енергија МХЕ Добре
Potro{eni rezervni delovi
Otpis na siten inventar
Transportni uslugi
Поштенски,телефонски uslugi и
Uslugi za odr`uvawe i za{tit
Услуги за одр`ув и заш. МХЕ
Комунални услуги
Ostanati uslugi
Тех.преглед на МХЕ и перио.исп
Бруто плати
Nadom.za tro{.na vrab.podaroc
Amortizacija po minimalni sta
Амортизација на МХЕ Дobrenoec
Dnevnici za slu`b.patuvawa i
Трошоци за надомест и други пр
Трошоци за спонзорства и дона
Tro{oci za reprezentacija i ug
Premii za osiguruvawe
Premii za osiguruvawe na MHE
Bankarski uslugi i tro{.na pla
Danoci, prid.~lenar.i dr.dav.ko
Ostanati nematerijalni tro{o
Nadomes.za kor.voda na MHE D
Zaguba vrz osnov na rashoduvaw
Rashodi vrz osnov na direkten o
Останати расходи ,дopolnitelni
Zatezni kamati
Kursni razliki od rabotewetoVkupno:
Vkupno tro{oci za periodot:

Realizirani
tro{oci
31.12.2016g.
7
83,629.00
131,535.00
1,090,479.00
29,599.00
89,274.00
222,462.00
130.00
444,562.00
77,070.00
71,500.00
13,800.00
527,341.00
0,00
28,188,716.00
1,225,938.00
17,005,828.00
1,175,761.00
156,301.00
2,154,768.00
0.00
344,273.00
61,411.00
156,736.00
45,142.00
90,623.00
582,365.00
18,893.00
0.00
0,00
32,654.00
17,189.00
0,00
54,037,979.00
54,037,979.00

Indeks

1
1
2
3
3.1
4
5
6
7
8
8.1
9
10
10.1
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
18.1
19
20
21
21.1
22
23
24
25
26

OPIS

Planirani
Realizirani
tro{oci za
tro{oci za
2017g.
31.12.2017g.
4
5
6
400,000.00
109,795.00 0.27
350,000.00
152,696.00 0.44
2,000,000.00
1,058,608.00 0.53
50,000.00
46,694.00
700,000.00
102,155.00 0.15
300,000.00
277,757.00 0.93
0.00
90.00 ####
550,000.00
472,107.00 0.86
300,000.00
178,509.00 0.60
300,000.00
35,000.00 0.12
50,000.00
13,800.00 0.28
670,000.00
283,099.00 0.42
0,00
0,00
27,400,000.00 28,189,278.00 1.03
1,100,000.00
5,729,514.00 5.21
17,374,239.00 16,882,599.00 0.97
1,175,761.00
1,175,761.00 1.00
250,000.00
158,627.00 0.63
2,330,000.00
1,955,957.00 0.84
0.00
0.00 ####
500,000.00
345,812.00 0.69
50,000.00
33,252.00 0.67
450,000.00
98,867.00 0.22
80,000.00
51,187.00 0.64
300,000.00
89,728.00 0.30
580,000.00
1,433,407.00 2.47
20,000.00
10,884.00 0.54
0.00
0,00 ####
0.00
8,742,296.00 ####
0.00
56,625.00 ####
0.00
307,775.00 ####
0.00
0.00 ####
57,280,000.00 67,991,879.00 1.19
57,280,000.00 67,991,879.00 1.19
Indeks

R. br

Konto

Анализата на реализација на поединечните трошоци и нивното
процентуално движење во однос на планираните за 2017 година е прикажано во
табеларниот преглед Т-2.1:
Т-2.1. РЕКАПИТУЛАР НА ТРОШОЦИ

8
1.31
1.16
0.97
1.14
1.25
0.69
1.06
2.32
0.49
1.00
0.54
1.00
4.67
0.99
1.00
1.01
0.91
####
1.00
0.54
0.63
1.13
0.99
2.46
0.58
####
####
1.73
####
####
1.26
1.26

Вкупните реализирани трошоци во 2017 година изнесуваат
67.991.879,00денари и нивната реализација е 119% од рамката на
планираното за 2017 година.
Во табела Т-2.2 даден е рекапитулар на вкупните приходи и трошоци, при
што е остварена загуба.
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Т-2.2. РЕКАПИТУЛАР
R.
br.

1
2

OPIS
Vkupno prihodi
Vkupno tro{oci

Realizirana Dobivka-vi{ok/ zaguba

Plan
2017g.

Ostvareno
31.12.2017g.

Ostvareno
31.12.2016g.

57,334,974.48
57,280,000.00

47,970,978.00
67,991,879.00

51,859,706.00
54,037,979.00

54,974.48

-20,020,901.00

-2,178,273.00

ЈП за периодот од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година оствари
вкупен приход од 47.970.978,00 денари и вкупен расход од 67.991.879,00
денари.
Со разликата помеѓу вкупниот приход и вкупниот расход во тековната
2017 година остварен е негативен финансиски резултат во износ од
20.020.901,00 денари.
Главни причинители за остварениот негативен финансиски резултат како
прво се остварените и непланирани расходи во вкупен износ од 10.711.879,00
денари и тоа со 53,50% удел во резултатот, како второ намалените т.е помалку
реализирани приходи за 2017 година, во вкупен износ од 9.363.996,48 денари и
тоа со 46,50% удел во загубата за тековната 2017 година.
Притоа отстапувањето во однос на расходните ставки се должи на
извршениот Отпис на побарување по основ на Камата кон ЈКП Вик Прилеп која
е дел од склучената Спогодба бр.03-705/2 од 05.09.2007 година и бр.03-1216/1 од
05.09.2007 година со Одлука на УО бр. 02-1846/1-6/1 од 05.12.2017 година, во
износ од 8.742.296,00 денари, кој изнесува 43,67% од вкупната загуба, трошоците
за Судски постапки за надоместоци на вработените за Регрес за годишен одмор
во износ од 4.917.610,00 денари, трошоци по судска постапка во износ од
937.101,00 денари и каматите за истите во износ од 307.344,00 денари. Додека
нереализираните приходи се последица на намалена издашност на изворот и тоа:
Приходите од ЈКП Корисници се намалени за 997.895,00 денари или 4% помалку
од планираните, приходите од МХЕ Добреноец се намалени за 6.926.139,00
денари или 37,48% во однос на планираните, приходите од РЕК Осломеј се
намалени за 1.542.152,00 денари или 13,84% помалку од планираните, затоа што
истиот е вон погон подолг период во годината.
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3. Финансиски извештаи, финансиски показатели, парични текови, биланс
на состојба, биланс на успех и промени на средствата и капиталот

Од остварените финансиски резултати прикажани во финансиските извештаи
за период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година можеме да ја утврдиме состојбата
на субјектот во изминатата 2017 деловна година преку пресметување на
показателите за финансиската состојба:
1. Ekonomi~nost
1.1 Odnos me|u prihodi rashodi
h 100 =
47,970,978.00 h 100 = 70.55398 %
Vkupni prihodi
Vkupni rashodi
67,991,879.00
1.2 Pokazatel za odnosot na dobivkata za fnansiskata godina i prihodite od redovno
i vonredno rabotewe
h 100 =
0.00 h 100 =
0
%
Dobivka pred odano~uvawe
Vkupni prihodi
47,970,978.00
2. Finansiska stabilnost
2.1 Finansiska sigurnost
Traen kapit+Dolg.rezer-Zaguba
h 100 =
401,654,447.17 h 100 = 104.3146 %
Vkupna pasiva
385,041,411.71
2.2 Stepen na samofinansirawe
h 100 =
401,654,447.17 h 100 = 48188.42 %
Traen kapit+Dolg.rezer-Zaguba
Nemater.+mater.vlo`+Zalihi
833,508.15
2.3 Stepen na kreditna sposobnost
Traen kapit+Dolg.rezer+Dolg. Obvr h 100 =
441,451,830.00 h 100 = 184.7754 %
Postojani sredstva
238,912,676.61
2.4 Stepen na zadol`enost
Vkupno ovrski
h 100 =
3,407,865.54 h 100 = 0.892968 %
Traen kapital
381,633,546.17
3. Likvidnost
3.1 Momentna likvidnost
Pari~ni sr-va+ hartii od vrednost h 100 =
25,735,173.00 h 100 = 755.1698 %
Kratkoro~ni obvrski
3,407,865.54
3.2 Tekovna likvidnost
Obrtni sr-va - Zalihi
h 100 =
145,459,056.95 h 100 = 4268.333 %
Kratkoro~ni obvrski
3,407,865.54
3.3 Op{ta likvidnost
Vkupni obrtni sredstva
h 100 =
146,128,735.10 h 100 = 4287.984 %
Kratkoro~ni obvrski
3,407,865.54
4. Denovi na vrzuvawe na pobaruvawata i obvrskite
4.1 Denovi na vrzuvawe na pobaruvawata
365 dena h (pobaruv. + fin.vlo`.)
=
43,634,728,912.50
=
909.6068
Prihodi od redovno rabotewe
47,970,978.00
4.2 Denovi na pla}awe na obvrski
365 h kratkoro~ni obvrski
=
1,243,870,922.10
=
18.2944
Tro{oci od redovno rabotewe
67,991,879.00
5. Profitabilnost
Dobivka pred odano~uvawe
h 100 =
0.00 h 100 =
0
%
Vkupna aktiva
385,041,411.71
Dobivka pred odano~uvawe
h 100 =
0.00 h 100 =
0
%
Kapital + rezervi
441,451,830.00
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IZVE[TAJ ZA PARI^NI TEKOVI

vo 000 den.
2017
A. PARI^NI TEKOVI OD OPERATIVNI AKTIVNOSTI
Neto dobivka/ Zaguba posle odano~uvawe
Usoglasuvawe za :
Amortizacija
18,058
Vrednosno usoglasuvawe na pobaruvawata
8,742
3,058
Prihodi od naplateni otpi{ani pobaruvawa - JKP Spogodbi
Prihod od kamata na glavnica na depozit
931
Gotovinski tekovi od rabotewe
Namaluvawe na pobaruvawata - kupuva~i
13,556
Namaluvawe na kratkoro~ni pobaruvawa ( DDV) i dr.
109
Zgolemuvawe na zalihi
-73
Namaluvawe na odnapred plateni tro{oci ( AVR)
-92
Namaluvawe na obvrski sprema dobavuva~i
-51
Zgolemuvawe na obvrski za danoci,pridonesi i dr.dava~ki
2,799
Namaluvawe na razgrani~eni obvrski ( PVR)
0
Neto pari~ni tekovi od operativni aktivnosti
B. PARI^NI TEKOVI OD VLO@UVA^KI AKTIVNOSTI
Dolgoro~ni finansiski vlo`uvawa-depoziti
0
Nabavka na nematerijalni vlo`uvawa
0
Nabavka na nedvi`nosti,postrojki i oprema ( NPO )
-164
Neto pari~ni tekovi od vlo`uva~ki aktivnosti
V. PARI^NI TEKOVI OD FINANSISKI AKTIVNOSTI
Neto pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti
Zgolemuawe na pari~nite sredstva
Pari i pari~ni ekvivalenti na po~etokot na periodot
Pari i pari~ni ekvivalenti na krajot na periodot

Smetki
1
90 i 91
94

27,016

-164
-18,663
8,189

17,546
25,735

IZVE[TAJ ZA PROMENI NA GLAVNINATA
Sostojba
% na promena
2017
2016
Opis na stavkata
( 4/3-1 ) h100
3
4
2
5
Osnovna glavnina-dr`.kapita
Zakonski rezervi

950i 960 Akumulirana dobivka / Zaguba
Dobivka / Zaguba tekovna
951i 961 godina
93

-20,021

Vkupno zaraboten kapital
Revalorizaciona rezerva
Vkupno promeni

441,452

441,452

0

0

-39,797

-31,503

-20,021

-2,178

381,634
0

407,771
0

6.85

381,634

407,771

6.85
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BILANS NA USPEH

za periodot od 01.01.2017 do 31.12.2017 godina

(vo denari, bez deni)

Iznos
POZICIJA

Tekovna
godina
2017

Prethodna
godina
2016

TRO[OCI
109,795
152,696
-POTRO[ENA ENERGIJA
1,105,302
-POTRO[ENI REZERVNI DELOVI
102,155
-OTPIS NA SITEN INVENTAR
277,757
-PO[TENSKI,TELEFONSKI I TRANSPORTNI USLUGI
472,197
-USLUGI ZA ODR@UVAWE,NAEMNINI,OSTANATI I D
510,408
-AMORTIZACIJA NA OSNOVNI SREDSTVA
18,058,360
-NEMATERIJALNI TRO[OCI
4,177,721
-BRUTO PLATI
28,189,278
-NADOMEST NA TRO[OCI NA VRABOTENI
5,729,514
-KAMATI I KURSNI RAZLIKI OD RED.RABOTEWE
307,775
-RASHODI VRZ OSNOV NA DIREKTEN OTPIS I RASHOD
8,742,296
-OSTANATI RASHODI
56,625
VKUPNO RASHODI 1
67,991,879
-POTRO[EN MATERIJAL I SUROVINI

-POTRO[ENI KANCELARISKI MATERIJAL

83,629
131,535
1,120,078
89,274
222,462
444,692
689,711
18,181,589
3,610,512
28,188,716
1,225,938
17,189
0
32,654
54,037,979

PRIHODI
-PRIHODI OD PRODA@BA NA VODA KORISNICI
-PRIHODI OD MHE DOBRENOEC PRODA@BA NA EL.EN.
-PRIHODI OD KAMATI
-PRIHODI OD PRODA@BA NA SOP.OSN.SREDSTVA
-PRIHODI OD KAZNI NA VRABOTENI
-PRIHODI OD PORANE[.GOD-NAPL.OTPI[.POBAR.
-VI[OCI NA INV.PO POPISOT

VKUPNO PRIHODI 2
3. DOBIVKA PRED ODANO^UVAWE ( 2 - 1 )
4. DANOCI I PRIDONESI OD DOBIVKA
5. NETO DOBIVKA / ZAGUBA ( 3 - 4)
6. DANOK NA DOBIVKA
7. NERASPR. DOBIVKA/ZAGUBA NA TEK. GODINA (5-6)

32,256,655
11,553,861
930,540
0
171,650
3,058,272
0
47,970,978

29,366,343
18,569,900
594,448
0
486,904
2,842,111
0
51,859,706

-20,020,901
0
-20,020,901
0
-20,020,901

-2,178,273
0
-2,178,273
0
-2,178,273

44

BILANS NA SOSTOJBATA
NAZIV NA POZICIJATA

na den 31.12.2017 godina
2017
2016

AKTIVA

PASIVA

AKTIVA

PASIVA

1. POSTOJANI SREDSTVA
- NEMATERIJALNI SREDSTVA I
ZEMJI[TE GRADE@NO

12,237,797

12,530,616

- GRADE@NI OBJEKTI I
OPREMA (SEGA[NA VREDNOST)

226,674,880

244,276,591

- MATERIJALNI VLO@UVAWA
VO PODGOTOVKA

0

0

- OSTANATI FINANSISKI
VLO@UVAWA- DEPOZIT

0

0

238,912,677

256,807,207

25,735,173
79,547,203

17,545,908
93,103,678

40,000,000

40,000,000

118,352

226,839

669,678

597,473

58,329

150,033

146,128,735

151,623,931

VKUPNO
2. OBRTNI SREDSTVA
- PARI^NI SREDSTVA
- KUPUVA^I
- KRATKORO^NI FINANSISKI
VLO@UVAWA
- DRUGI KRATKORO^NI
POBARUVAWA(DDV;D.DOB) I DR.
- ZALIHA NA SITEN INVENTAR
- AKTIVNI VREMENSKI
RAZGRANI^UVAWA

VKUPNO
3. TRAJNI IZVORI NA
SREDSTVA (KAPITAL)
- DELOVEN
FOND,DR.OP[TESTVEN
KAPITAL,REZERVI
- REVALORIZACIONI REZERVI
I ZAKONSKI REZERVI
- NERASPREDELENA ZAGUBA /
DOBIVKA ZA TEKOVNATA
GODINA
- AKUMULIRANA
ZAGUBA/DOBIVKA OD MINATI
GODINI

VKUPNO

441,451,830

441,451,830

0

0

-20,020,901

-2,178,273

-39,797,383

-31,502,566

381,633,546

407,770,991

139,845

191,336

3,268,021

468,811

0

0

4. OBVRSKI
- TEKOVNI OBVRSKI
- OBVRSKI ZA DANOCI I
PRIDONESI
- KRATKORO^NI OBVRSKI,
OSTANATI

VKUPNO
VKUPNO SE

385,041,412

3,407,866
385,041,412 408,431,138

660,147
408,431,138
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ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА НА
ЈП СТУДЕНЧИЦА Ki~evo vo ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - ВЛАДА НА Р.МАКЕДОНИЈА

O P I S

Dobivka za
Nepokriena
Zakonski finansiska Akumulira prenesena
rezervi ta godina na dobivka
zaguba

Dr`aven
kapital

-

-

Prenos na zaguba od
tekovnata 2015godina vo
narednata na 01.01.2016g.

-

-

-

-

-

-

Sostojba 31.12.2016 godina 441,451,830

-

-

-

(31,502,566)

(2,178,273) 407,770,991

Sostojba
01.01.2017
r
u
dgodina 441,451,830
prethodna 2016 godina vo
narednata 01.01.2017
godina
Korekcii-otpis na pob. po
mss 8, od Spogodbi so JKP,
po Odluka na Vlada na RM
br. 42-401/1 od 22.01.
2014g. Na
31.12.2017godina.
Zaguba za tekovnata 2017
godina po BU na
31.12.2017g.

-

-

-

(31,502,566)

(2,178,273) 407,770,991

-

-

-

Sostojba 31.12.2017 godina 441,451,830

-

0

-

-

-

-

-

415,633,486

-

-

(5,684,222)

(5,684,222)

-

-

(25,818,344)

Vkupno

Sostojba 01.01.2016 godina 441,451,830

Korekcii-otpis na pob. po
mss 8, od Spogodbi so JKP,
po Odluka na Vlada na RM
br. 42-401/1od 22.01. 2014g.
na 31.12.2016g.
Zaguba za tekovna 2016
godina po BU na
31.12.2016g.

-

Zaguba za
tekovnata
godina

-

-

(2,178,273)

(2,178,273)

2,178,273

(6,116,544)

-

-

(20,020,901)

(2,178,273)

-

(6,116,544)

(20,020,901)

(39,797,383) (20,020,901) 381,633,546
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PROMENI NA NEMATERIJALNITE SREDSTVA

OPIS
Nabavna ili revalorizirana vrednost
Sostojba na den 01.Januari.2016
Nabavki vo tekot na godinata
Prenos od sredstva vo podgotovka
Vkupni zgolemuvawa:
Rashoduvawe
Во употреба неmaterijalni sredstva
Vkupno namaluvawe:
Revalorizacija
Sostojba na den 31.Dekemvri 2016

Izdatoci za
istra`uvawe
i razvoj

Softver i
sli~ni prava

Ostanati
sredstva

Nematerij
alni
sredstva vo
podgotovka

VKUPNO

13,436,688
0
0
0
0
0
0
0
13,436,688

2,565,293
110,045
0
110,045
0
0
0
0
2,675,338

8,572,111
0
0
0
0
0
0
0
8,572,111

0
0
0
0
0
0
0
0
0

24,574,092
110,045
0
110,045
0
0
0
0
24,684,137

-10,976,174
0
0
0
0
0
-10,976,174

-1,147,718
-13,580
0
0
0
0
-1,161,298

-785,360
-266,400
0
0
0
0
-1,051,760

0
0
0
0
0
0
0

-12,909,252
-279,980
0
0
0
0
-13,189,232

NETO SM.VREDNOST NA31.DEK.2016

2,460,514

1,514,040

7,520,351

0

11,494,905

NETO SM.VREDNOST NA 01.JAN.2016

2,460,514

1,417,575

7,786,751

0

11,664,840

13,436,688
0
0
0
0
0
0
0
13,436,688

2,675,338
0
0
0
0
0
0
0
2,675,338

8,572,111
0
0
0
0
0
0
0
8,572,111

0
0
0
0
0
0
0
0

24,684,137
0
0
0
0
0
0
0
24,684,137

-10,976,174
0
0
0
0
0
-10,976,174

-1,161,298
-26,419
0
0
0
0
-1,187,717

-1,051,760
-266,400
0
0
0
0
-1,318,160

0
0
0
0
0
0
0

-13,189,232
-292,819
0
0
0
0
-13,482,051

NETO SM.VREDNOST NA31.DEK.2017

2,460,514

1,487,621

7,253,951

0

11,202,086

NETO SM.VREDNOST NA 01.JAN.2017

2,460,514

1,514,040

7,520,351

0

11,494,905

Ispavka na vrednost
Sostojba na den 01. Januari 2016
Amortizacija za tekovnata godina
Preotstapeni materijalni sredstva
Rashodi i out|uvawa
Otstapuvawa bez nadomestt
Revalorizacija
Sostojba na den 31.Dekemvri2016

Nabavna ili revalorizirana vrednost
Sostojba na den 01.Januari.2017
Nabavki vo tekot na godinata
Prenos od sredstva vo podgotovka
Vkupni zgolemuvawa:
Rashoduvawe
Vo upotreba nematerijalni sredstva
Vkupno namaluvawe:
Revalorizacija
Sostojba na den 31.Dekemvri 2017
Ispavka na vrednost
Sostojba na den 01. Januari 2017
Amortizacija za tekovnata godina
Preotstapeni materijalni sredstva
Rashodi i out|uvawa
Otstapuvawa bez nadomestt
Revalorizacija
Sostojba na den 31.Dekemvri2017
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PROMENI NA MATERIJALNITE SREDSTVA

OPIS

Zemji{te

Grade`ni
objekti

Postrojki i
oprema

Alat i
Materijal
VKUPNO
kanc.inv.,
ni
mebel i
sredstva MATERIJA
LNI
trans.sr. i
vo
oprema
podgotovka SREDSTVA

Nabavna ili revalorizirana vrednost
Sostojba na den 01 Januari 2016
Nabavki vo tekot na godinata
Prenos od sredstva vo podgotovka
Vkupni zgolemuvawa:
Rashoduvawe
Vo upotreba materijalni sredstva
Vkupno namaluvawe
Revalorizacija
Sostojba na den 31. Dekemvri 2016

1,035,710
0
0
0
0
0
0
0
1,035,710

799,181,758
266,050
0
266,050
0
0
0
0
799,447,808

0
0
0
0
0
0
0

-615,740,736
-16,525,729
0
0
0
0
-632,266,465

NETO SM. VRED. NA 31.Dek.2016

1,035,710

167,181,343

72,603,026

4,492,223

0

245,312,302

NETO SM.VRED. NA 01.Jan.2016

1,035,710

183,441,022

72,705,857

4,410,426

0

261,593,015

Sostojba na den 01 Januari 2017

1,035,710

799,447,808

124,761,627

14,665,915

0

939,911,060

Nabavki vo tekot na godinata
Prenos od sredstva vo podgotovka
Vkupni zgolemuvawa:
Rashoduvawe
Vo upotreba materijalni sredstva
Vkupno namaluvawe
Revalorizacija
Sostojba na den 31. Dekemvri 2017

0
0
0
0
0
0
0
1,035,710

0
0
0
0
0
0
0
799,447,808

163,830
0
163,830
0
0
0
0
124,925,457

0
0
0
0
0
0
0
14,665,915

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
163,830
0
0
0
0
940,074,890

Ispravka na vrednost
Sostojba na den 01 Januari 2017
Amortizacija za tekovnata godina
Preotstapeni materijalni sredstva
Rashodi i otu|uvawa
Otstapuvawe bez nadomest
Revalorizacija

0
0
0
0
0
0

-632,266,465
-15,233,841
0
0
0
0

-52,158,602 -10,173,692
-2,460,200
-71,500
0
0
0
0
0
0
0
0

0 -694,598,759
0 -17,765,541
0
0
0
0
0
0
0
0

Sostojba na den 31.Dekemvri 2017

0

-647,500,306

-54,618,802 -10,245,192

0 -712,364,300

Neto VR. NA OSN. SR.31.Dek. 2017

1,035,710

151,947,502

70,306,655

4,420,723

0

227,710,590

Neto VR. NA OSN. SR.01.Jan.2017

1,035,710

167,181,343

72,603,025

4,492,223

0

245,312,301

Ispravka na vrednost
Sostojba na den 01 Januari 2016
Amortizacija za tekovnata godina
Preotstapeni materijalni sredstva
Rashodi i otuguvawa
Otstapuvawe bez nadomest
Revalorizacija
Sostojba na den 31.Dekemvri 2016

126,090,470
1,179,991
0
1,179,991
-2,508,833
0
-2,508,833
0
124,761,628

14,705,499
174,855
0
174,855
-214,439
0
-214,439
0
14,665,915

-53,384,613 -10,295,073
-1,282,872
-93,008
0
0
2,508,883
214,389
0
0
0
0
-52,158,602 -10,173,692

0
0
0
0
0
0
0
0
0

941,013,437
0
0
1,620,896
0
0
-2,723,272
0
939,911,061

0 -679,420,422
0 -17,901,609
0
0
0
2,723,272
0
0
0
0
0 -694,598,759

Nabavna ili revalorizirana vrednost

Од извршената анализа на структурата на приходите и расходите за
деловниот период изразени во Билансот на Успех за 2017 година и направената
споредба со претходната година, како и од состојбите на средствата и изворите
на средствата и нивните промени, прикажани во Билансот на состојбата на ден
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