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Тримесечен финансиски извештај  

за работењето на ЈП Службен весник на РМ 

за период октомври-декември 2018 година 

 

 

Во периодот октомври – декември 2018 година Јавното претпријатие Службен весник на 

РМ Скопје, реализирајќи ги задачите утврдени со Програмата за работа и развој за 2018 година ги 

оствари следните резултати: 

 

ФИЗИЧКИ ОБЕМ 

 

1. Претплатата на службеното гласило „Службен весник на РМ“ изнесува 1.373 примероци 

и во споредба со истиот период од 2017 година бележи намалување од 8,65%. 

2. Претплатата на „Регистарот на прописи на РМ“ изнесува 36 пристапи и во споредба со 

истиот период од 2017 година бележи намалување од 7,69%. 

3. Претплатата на електронското издание База на прописи на РМ изнесува 1.390 пристапи 

и во споредба со истиот период од 2017 година бележи зголемување од 10,41%. 

4. Претплатата на електронското издание на “Службен весник на РМ” изнесува 394 

пристапи и во споредба со истиот период од 2017 година бележи зголемување од 2,07%. 

5. Огласите од сите типови збирно изнесуваат 18.609 барања и во споредба со истиот 

период од 2017 година бележат зголемување за 1,86% кое се должи на следното: 

-Барањата за огласување на неважечки документи во споредба со истиот период од 2017 

година, бележат намалување за 5,54%, 

-Барањата за огласување на акти и огласи на правни лица, како што се одлуки, 

правилници, статути, финансиски извештаи, повикување на доверители, план за поделба на ТД, 

промена во судскиот регистар и слично во споредба со истиот период од 2017 година бележат 

зголемување за 124,09%,   

-Барањата за огласување на јавните набавки во споредба со истиот период од 2017 година 

бележат зголемување за 19,47%,  

-Барањата за објавување на судски огласи, ликвидации, стечаи и слично во споредба со 

истиот период од 2017 година, бележат намалување за 31,29%,  

-Јавните објави на извршителите во споредба со истиот период од 2017 година се 

непроменети. 

-Барањата за објавување на нотарски огласи во споредба со истиот период од 2017 година 

бележат зголемување за 31,54%. 

 

Движењето на обемот на објавените огласи по типови за период октомври-декември 2018 

година е дадено во Прегледот бр.1 во продолжение на текстот. 
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Преглед бр.1 за број на објавени огласи по типови за период октомври-декември 2018  

 

Р. 

бр. 
ТИП НА ОГЛАСИ X-XII 2017 X-XII 2018 

Индекс  

(4:3x100) 

1 2 3 4 5 

1 

ЛИЧНИ ОГЛАСИ -НЕВАЖЕЧКИ 

ДОКУМЕНТИ   (лични карти, пасоши, 

раб.книшки, свидетелства, дипломи, дозволи, 

легитимации и други лични документи) 

12.089 11.419 94,46 

2 

АКТИ И ОГЛАСИ НА ПРАВНИ ЛИЦА 

(одлуки, правилници, статути, промена во 

судски регистар, усогласување, повикување на 

доверители,  план за спојување, план за 

поделба  на ТД,  одлуки за малопр. цени, 

финан.извештаи и сл.) 

137 307 224,09  

3 

ЈАВНИ НАБАВКИ  (отворени  повици, 

ограничени повици, барања за прибирање на 

понуди и сл.) 

1.294 1.546  119,47  

4 

СУДСКИ ОГЛАСИ ( ликвидации, стечаи, 

здруж.на граѓани, рег. на политички партии и 

сл.) 

1.390 955  68,71  

5 ЈАВНИ ОБЈАВИ НА ИЗВРШИТЕЛИ 115 115  100,00  

6 
НОТАРСКИ ОГЛАСИ  (засновање и 

реализација на залог и сл.) 
3.244 4.267  131,54  

  ВКУПНО: 18.269 18.609  101,86  

 

 

 

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ во периодот октомври-декември 2018 година изнесуваат 

21.821.181,00 денари што претставува исполнување на 32,4% во однос на финансискиот план за 

2018 година или во однос на вкупните приходи остварени во истиот период во 2017 година 

бележат зголемување за 10,5%. 

2. ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ во периодот октомври-декември 2018 година изнесуваат 

17.291.210,00 денари што претставува исполнување на 26,2% во однос на финансискиот план за 

2018 година или во однос на вкупните трошоци остварени во истиот период во 2017 година 

бележат зголемување за 16,8%. 

Остварените приходи и трошоци по ставки во периодот октомври-декември 2018 година 

споредени со финансискиот план за 2018 година и остварените приходи и трошоци во периодот 

октомври-декември 2017 година се дадени во Прегледот бр. 2 во продолжение на текстот. 
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Преглед бр. 2 на приходи и трошоци за период октомври-декември 2018 година 

Ред.бр. О п и с  План 2018 
Остварено X-XII 

2017 

Остварено X-XII 
2018 

Структура на 
остварени 

приходи/расходи       

X-XII 2018 

Остварено             
X-XII 

2018/  
год.план  

2018 

Остварено               
X-XII 

2018/            

X-XII 2017 

Пораст/опаѓање 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ВКУПНO ПРИХОДИ 67.270.000,00 19.741.657,00 21.821.180,78 100,0 32,4 110,5 10,5 

1.1 
Претплата на службени весници на 

РМ 
13.000.000,00 3.696.981,00 3.322.795,80 15,2 25,6 89,9 -10,1 

1.2 
Претплата на регистар на прописи на 

РМ 
80.000,00 22.600,00 21.611,25 0,1 27,0 95,6 -4,4 

1.3 Приходи од објавување на огласи 37.000.000,00 10.216.025,00 13.475.022,00 61,8 36,4 131,9 31,9 

1.4 
Претплата на електронската база на 

прописи на РМ 
12.000.000,00 3.481.427,00 4.038.513,75 18,5 33,7 116,0 16,0 

1.5 
Претплата на  интегралното издание 

на службен весник на РМ 
2.300.000,00 594.189,00 611.490,58 2,8 26,6 102,9 2,9 

1.6 
Приходи од продaжба на стручна 

литература и други изданија 
10.000,00 3.578,00 953,00 0,0 9,5 26,6 -73,4 

1.7 Финансиски приходи 2.800.000,00 1.653.718,00 291.538,40 1,3 10,4 17,6 -82,4 

1.8 Други приходи 80.000,00 73.139,00 59.256,00 0,3 74,1 81,0 -19,0 

2 ВКУПНО ТРОШОЦИ 65.917.928,00 14.800.624,00 17.291.210,00 100,0 26,2 116,8 16,8 

2.1 Трошоци за издавање 8.100.000,00 1.827.932,00 1.967.043,00 11,4 24,3 107,6 7,6 

2.1.1 
Трошоци за печатење на службени 

весници 
8.000.000,00 1.826.856,00 1.967.043,00 11,4 24,6 107,7 7,7 

2.1.2 
Трошоци за стручна литература и 

други изданија        
100.000,00 1.076,00   0,0 0,0 0,0 -100,0 

2.2 
Трошоци за материјали, енергија, 

резервни делови и ситен инвентар  
3.140.000,00 634.199,00 682.911,00 3,9 21,7 107,7 7,7 

2.2.1 Канцелариски материјали 520.000,00 79.562,00 117.795,00 0,7 22,7 148,1 48,1 

2.2.2 
Материјали за тековно и 

инвестиционо одржување  
70.000,00 13.815,00 16.707,00 0,1 23,9 120,9 20,9 

2.2.3 
Материјали за чистење и одржување 

хигиена 
80.000,00 13.115,00 18.027,00 0,1 22,5 137,5 37,5 

2.2.4 Помошни и други материјали 20.000,00 3.590,00 4.911,00 0,0 24,6 136,8 36,8 

2.2.5 Електрична и топлотна енергија 2.000.000,00 452.018,00 402.009,00 2,3 20,1 88,9 -11,1 
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2.2.6 Горива и масла за возила 250.000,00 45.219,00 90.432,00 0,5 36,2 200,0 100,0 

2.2.7 Резервни делови 100.000,00 8.800,00 32.039,00 0,2 32,0 364,1 264,1 

2.2.8 Ситен инвентар и автогуми 100.000,00 18.080,00 991,00 0,0 1,0 5,5 -94,5 

2.3 Трошоци за услуги 5.159.000,00 1.099.356,00 1.145.765,00 6,6 22,2 104,2 4,2 

2.3.1 Транспортни услуги 20.000,00 176,00 194,00 0,0 1,0 110,2 10,2 

2.3.2 Поштенски услуги 1.100.000,00 323.593,00 331.467,00 1,9 30,1 102,4 2,4 

2.3.3 Телекомуникациски услуги 290.000,00 74.409,00 65.173,00 0,4 22,5 87,6 -12,4 

2.3.4 Интернет услуги  280.000,00 67.815,00 69.315,00 0,4 24,8 102,2 2,2 

2.3.5 Графички услуги 50.000,00 0,00   0,0 0,0 
  

2.3.6 Тековно и инвестиционо одржување 400.000,00 30.413,00 19.027,00 0,1 4,8 62,6 -37,4 

2.3.7 Софтверско и хардверско одржување 2.100.000,00 467.274,00 512.274,00 3,0 24,4 109,6 9,6 

2.3.8 Услуги за одржување на хигиена 250.000,00 65.997,00 7.500,00 0,0 3,0 11,4 -88,6 

2.3.9 Наемнина за деловен простор 144.000,00 24.970,00 34.288,00 0,2 23,8 137,3 37,3 

2.3.10 Комунални услуги 90.000,00 17.835,00 21.449,00 0,1 23,8 120,3 20,3 

2.3.11 
Пропаганда, реклама, промоција и 

маркетинг услуги 
300.000,00 

0 
33.084,00 0,2 11,0 

  

2.3.12 Регистрација на моторни возила 35.000,00 13.254,00 27.718,00 0,2 79,2 209,1 109,1 

2.3.13 Останати услуги 100.000,00 13.620,00 24.276,00 0,1 24,3 178,2 78,2 

2.4 Трошоци за амортизација 8.000.000,00 1.669.978,00 1.805.159,00 10,4 22,6 108,1 8,1 

2.5 Останати трошоци од работење 4.520.800,00 806.848,00 730.345,00 4,2 16,2 90,5 -9,5 

2.5.1 Трошоци за службени патувања 200.000,00 73.297,00 0,00 0,0 0,0 0,0 -100,0 

2.5.2 Репрезентација 280.000,00 117.562,00 50.643,00 0,3 18,1 43,1 -56,9 

2.5.3 Надомест на Управен одбор 760.000,00 126.667,00 173.334,00 1,0 22,8 136,8 36,8 

2.5.4 Надомест на Надзорен одбор 694.000,00 173.334,00 173.331,00 1,0 25,0 100,0 0,0 

2.5.5 Надоместок на трошоци на директор 52.800,00 12.000,00 14.667,00 0,1 27,8 122,2 22,2 

2.5.6 Стручно усовршување 200.000,00 0,00 21.500,00 0,1 10,8 
 

  

2.5.7 Премии за осигурување 200.000,00 12.522,00   0,0 0,0 0,0 -100,0 

2.5.8 Банкарски услуги  160.000,00 38.064,00 39.875,00 0,2 24,9 104,8 4,8 

2.5.9 Трошоци за лиценци 530.000,00 0   0,0 0,0 
  

2.5.10 Трошоци за интелектуални услуги 544.000,00 164.669,00 148.002,00 0,9 27,2 89,9 -10,1 

2.5.11 Ревизорски услуги 200.000,00 0,00   0,0 0,0 
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2.5.12 
Трошоци за весници и стручна 

литература 
50.000,00 0,00   0,0 0,0 

 
  

2.5.13 Трошоци за ISO 9001:2008 250.000,00 0,00   0,0 0,0 
 

  

2.5.14 Трошоци за систематски преглед 150.000,00 0,00   0,0 0,0 
 

  

2.5.15 Останати непредвидени трошоци 250.000,00 88.733,00 108.993,00 0,6 43,6 122,8 22,8 

2.6 
Плати, надоместоци на плати и 

останати трошоци на вработени 
36.998.128,00 7.737.931,00 9.286.805,00 53,7 25,1 120,0 20,0 

2.6.1 Плати и надоместоци на плати  36.058.128,00 7.737.931,00 8.586.805,00 49,7 23,8 111,0 11,0 

2.6.2 
Отпремнина за заминување во 

пензија 
144.000,00 0,00     0,0 

 
  

2.6.3 Помошти на вработени 96.000,00 0,00   0,0 0,0 
 

  

2.6.4 
Трошоци за регрес на годишен 

одмор 
700.000,00 0,00 700.000,00 4,0 100,0 

 
  

2.7 
Вредносно усогласување на 

тековни средства 
  1.024.380,00 1.673.182,00 9,7 

 
163,3   

2.7.1 Матерјални средства      1.490.000,00 8,6 
  

  

2.7.2 Краткорочни побарувања     11.366,00 0,1 
  

  

2.7.3 Залихи   1.024.380,00 171.816,00 1,0 
 

16,8   

3 Финансиски резултат - добивка 1.352.072,00 4.941.033,00 4.529.970,78   335,0 91,7 -8,3 

                  

4 
Вкупно неизмирени обврски 

спрема добавувачи 
  1.196.197,00 820.831,00 100,00   68,6 -31,4 

4.1 

Трошоци за струја , вода, парно, 

комунал. хигиена, надомест на 

град.земјиште 

  199.564,00 249.157,00 30,35     

  

4.2 Поштенски услуги   171.554,00 153.391,00 18,69       

4.3 Телефoнски трошоци   6.492,10 22.353,00 2,72       

4.4 Трошоци за Интернет   27.263,90 30.214,00 3,68       

4.5 Маркетинг услуги     43.896,00 5,35       

4.6 Канцелариски материјали   4.719,00   0,00       

4.7 Трошоци за горива   16.489,00 18.661,00 2,27       

4.8 Материјали за одржување на хигиена       0,00       

4.9 Одржување на софтвер   174.354,00 7.080,00 0,86       
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4.10 Одржување на опрема   1.487,00 8.347,00 1,02       

4.11 
Печатење на службени весници и 

др.изданија 
  554.194,00 269.646,00 32,85     

  

4.12 
Трош. за днев.весници и 

стр.литература 
      0,00     

  

4.13 Репрезентација    24.710,00   0,00       

4.14 Набавка на oпрема       0,00       

4.15 Набавка на софтвер       0,00       

4.16 Набавка на ситен инвентар       0,00       

4.17 Останати услуги   15.370,00 18.086,00 2,20       

5 
Вкупно ненаплатени побарувања 

од купувачи 
  7.759.707,00 7.453.393,00 100,00   96,1 -3,9 

5.1 
Од извршени услуги- објавување на 

огласи 
  7.350.557,00 7.061.700,00 94,74     

  

5.2 Од претплата на службени весници   78.375,00 8.850,00 0,12       

5.3 Од Претплата на Регистар   

 

0,00 0,00       

5.4 
Од претплата на електронски 

изданија 
  330.775,00 381.700,00 5,12     

  

5.5 
Од продажба на стручна литература 

и други изданија 
      0,00     

  

5.6 
Од префактурирана електрична 

енергија 
    1.143,00 0,02     

  

6 Состојба на трансакциски сметки   52.001.614,00 192.532.576,00 100,00   370,2 270,2 

6.1 Комерцијална банка   9.302.280,00 30.247.530,00 15,71       

6.2 Халкбанк   2.912.889,00 5.621.634,00 2,92       

6.3 Тутунска банка    14.036.751,00 5.646.491,00 2,93       

6.4 Централна кооперативна банка    7.077.077,00 44.915.048,00 23,33       

6.5 Универзална Инвестициона банка   3.249.525,00 85.454.859,00 44,38       

6.6 ТТК банка   1.864.733,00 2.260.553,00 1,17       

6.7 Стопанска Банка   4.806.377,00 9.591.083,00 4,98       

6.8 Еуростандард банка   2.467.568,00 360.709,00 0,19       

6.9 Шпаркасе банка   6.284.414,00 8.434.669,00 4,38       

7 Вкупен број на вработени лица   45 50     111,1 11,1 
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7.1 Вработени на неопределено време   44 43         

7.2 Вработени на определено време   0 6         

7.3 Именувано лице од Влада   1 1         

                  

8 Просечно исплатена нето плата   38.372,00 38.351,00     99,9 -0,1 
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 ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

  

1. ПРИХОДИ 

 

Од податоците дадени во Прегледот бр.2 може да се констатира дека, вкупните остварени 

приходи во четвртото тримесечие во 2018 година споредени со вкупните остварени 

приходи во четвртото тримесечие во 2017 година бележат зголемување за 10,7% или 

остварувањето по ставки: 

-Ставката, Претплата на „Службен весник на РМ“ во печатена форма, бележи 

намалување за 10,1% во однос на истиот период од 2017 година, поради намалениот број 

на претплатници и бројот на примероци по претплатници;  

 

-Ставката, Претплата на Регистар на прописи, бележи намалување за 4,4% во однос на 

истиот период од 2017 година, поради намален број на претплатници;  

 

-Ставката, Огласи за објавување, бележи зголемување за 31,9% во однос на истиот 

период од 2017 година; 

 

-Ставката, Претплата на електронско издание на Базата на прописи на РМ, бележи 

зголемување за 16,0% во однос на истиот период од 2017 година; 

 

-Ставката, Претплата на електронско издание на “Службен весник на РМ”, бележи 

зголемување за 2,9% во однос на истиот период од 2017 година; 

 

-Ставката, Продажба на литература, бележи намалување за 73,4% во однос на истиот 

период од 2017 година;  

 

-Ставката, Финансиски приходи, бележи намалување за 82,4% во однос на истиот период 

од 2017 година, поради помал износ на орочени средства и пониски каматни стапки за дел 

од орочените средства; 

 

- Ставката, Други приходи, бележи намалување за 19,0% во однос на истиот период од 

2017 година. Оваа ставка ја сочинуваат приходи од наплатени отпишани побарувања во 

износ од 23.112,00 денари , 33.760,00 денари премии од штети и 2384,00 ден отпишани 

аванси. 

 

2. ТРОШОЦИ 

 

Вкупните остварени трошоци во четвртото тримесечие во 2018 година споредени со 

вкупните трошоци остварени во истиот период од 2017 година бележат зголемување за 

26,0% или остварувањето по ставки е како следи:  

1. Ставката, Трошоци за издавање, бележи зголемување за 7,6% во однос на истиот 

период од 2017 година, поради следното: 

-Потставката, Трошоци за печатење на службеното гласило „Службен весник на РМ“, 

бележи зголемување за 7,7% во споредба со истиот период од 2017 година, поради 

зголемениот број на издадени службени весници и зголемениот обем на материјали за 

печатење. Во четвртото тримесечие во 2018 година, издадени се 68 броја службени 

весници што е за 7 броја повеќе во однос на истиот период во 2017 година и претставува 

зголемување за 11,48%, додека во однос на обемот на отпечатени табаци по примерок, во 

анализираниот период во 2018 година отпечатени се 496 табаци што претставува 
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зголемување за 16,84% во однос на отпечатените 424,5 табаци во истиот период во 2017 

година;  

Просечна цена по страна во четвртото тримесечие  2017 год. изнесувала 0,176 дени, а 

додека во 2018 год. 0,179 дени. 

 

-Потставката, Трошоци за стручна литература и други изданија, бележи намалување за 

100%, во апсолутен износ трошоците се помали за 1.076,00 денари во споредба со истиот 

период од 2017 година.  

 

2. Ставката, Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, 
бележи зголемување за 7,7% во однос на истиот период од 2017 година, а се должи на 

следното: 

-Потставката, Трошоци за канцелариски материјали, бележи зголемување за 48,1% во 

однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ трошоците се поголеми за 

38.233,00 денари, бидејќи е набавена поголема количина тонери, фотокопирна хартија, во 

споредба со набавената количина во истиот период во 2017 година;  

-Потставката, Трошоци за материјали за тековно и инвестиционо одржување, бележи 

зголемување за 20,9% во однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ 

трошоците се поголеми за 2.892,00 денари; 

-Потставката, Трошоци за материјали за чистење и одржување хигиена, бележи 

зголемување за 37,5% во однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ 

трошоците се поголеми за 4.912,00 денари; 

-Потставката, Трошоци за помошни и други материјали, бележи зголемување за 36,8% 

во однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 1.321,00 денари; 

-Потставката, Трошоци за електрична и топлотна енергија, бележи намалување за 

11,1% или во апсолутен износ трошоците се помали за 50.009,00 денари во однос на 

истиот период од 2017 година; 

-Потставката, Трошоци за горива и масла за возила, бележи зголемување за 100,0% во 

однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 45.213,00 денари, 

бидејки имаше поинтензивна кампања за промоција на нашите производи во повеќе од 

триесетина општини; 

-Потставката, Трошоци за резервни делови, бележи зголемување за 264,1% во однос на 

истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 23.239,00 денари, бидејќи во 

анализираниот период се набавени резервни делови за возилата и тоа плочки за 

кочници,спојка за кумплук,брава за палење.  

-Потставката, Трошоци за ситен инвентар и автогуми, изнесува 991,00 денари. 

 

3. Ставката, Трошоци за услуги, бележи зголемување за 4,2% во однос на истиот период 

од 2017 година, а се должи на следното: 

-Потставката,Транспортни услуги, изнесува 194 денари трошоци направени за такси 

превоз. 

-Потставката, Трошоци за поштенски услуги, бележи зголемување за 2,4% во однос на 

истиот период од 2017 година или во апсолутен износ од 7.874,00 денари;  

-Потставката, Трошоци за телекомуникациски услуги, бележи намалување за 12,4% во 

однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 9.236,00 денари. 

-Потставката, Трошоци за интернет услуги, бележи зголемување за 2,2% во однос на 

истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 1.500,00 денари. 

-Потставката, Трошоци за тековно и инвестиционо одржување, бележи намалување за 

37,4% во однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 11.386,00 

денари, трошоците се однесуваат само за редовното одржување на опремата.;  
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-Потставката, Трошоци за софтверско и хардверско одржување, бележи зголемување за 

9,6% во однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 45.000,00 

денари,бидејки гаранцијата за набавената апликација за архивско работење е истечена во 

мај 2018 година и од наредниот месец се плаќа 15.000,00 денари на месечно ниво за 

одржување;  

-Потставката, Трошоци за услуги за одржување на хигиена, бележи намалување за 

88,6% во однос на истиот период од 2017 година или за 58.497,00 денари, бидејќи не е 

вршено генерално чистење на деловните простории на претпријатието;  

-Потставката, Трошоци за наемнина за деловен простор, бележи зголемување за 20,3% 

во однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ трошоците се поголеми 

за 9.318,00 денари, бидејќи за месец декември 2017 година платена е наемнина за половина 

месец, поради завршување на договорот со закуподавецот; 

-Потставката, Трошоци за комунални услуги, бележи зголемување за 20,3% во однос на 

истиот период од 2017 година или во апсолутен износ трошоците се поголеми за 3.614,00 

денари; 

-Потставката,Трошоци за пропаганда,реклама,промоција и маркетинг услуги изнесува 

33 084 денари, бидејќи во текот на секојдневното работење и контактирање со 

потенцијалните или веќе постоечките комитенти се забележа дека пошироката јавност 

нема информација дека ЈП Службен весник на РМ, располага со електронска база на 

прописите во која со секоја измена се изработува нов пречистен (консолидиран) текст на 

закон и во која пребарувањето се врши по клучен збор. Всушност тоа е извонредна алатка 

за секојдневно безбедно правно работење. По тој повод, а во интерес за ефикасно и брзо 

пренесување на информацијата дека располага и со оваа услуга, до што поширокиот 

аудиториум, ЈП Служебен весник, во текот на својата годишна кампања се одлучи и за 

медиумска кампања. 

-Потставката, Трошоци за регистрација на моторни возила, бележи зголемување за 

109,1% во однос на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ трошоците се 

поголеми за14.464,00 денари а се должи на регистрирање на возило кое во претходната 

година било регистрирано во третиот квартал; 

-Потставката, Трошоци за останати услуги, бележи зголемување за 78,2%  или во 

апсолутен износ за 10.656,00 денари во однос на истиот период од 2017 година, бидејќи се 

набавени 3600 заклучници за претплата како и визит карти за раководството. 

 

4. Ставката, Трошоци за амортизација, бележи зголемување за 8,1% во однос на истиот 

период во 2017 година а се должи на новонабавена опрема и тоа дигитален сертификат на 

системот за серверско дигитално потпишување во износ од 1 752 000,00 денари, централен 

уред за чување податоци во износ од 1 959 980,00ден.  и персонален компјутер од 302 

451,00 ден . 

 

5. Ставката, Останати трошоци од работење, бележи намалување за 2,5% во однос на 

истиот период од 2017 година, а се должи на следното: 

 

-Потставката, Трошоци за репрезентација, бележи намалување за 56,9% во однос на 

истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 66.919,00 денари; 

-Потставката, Трошоци за надоместоци на Управен одбор, бележи зголемување за 

36,8%, бидејќи во четвртото тримесечие во 2018 година, бројот на членови на Управниот 

одбор е поголем за 3 члена, во споредба со бројот на членови на Управниот одбор во 

четвртото тримесечие во 2017 година;  

-Потставката, Трошоци за надоместоци на Надзорен одбор, е на исто ниво како и во 

анализираниот период во 2017 година; 
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-Потставката, Надоместоци на трошоци на директор, изнесува 14.667,00 денари и го 

сочинува надоместокот на трошоците за превоз за пристигнување на работа и враќање од 

работа во местото на живеење, Куманово,  на директорот, во висина на  автобуска карта во 

двата правци на релација Куманово-Скопје (200,00 денари дневно); 

-Потставката,Трошоци за стручно усовршување, изнесува 21.500,00 денари и се 

направени за  КПУ обуки за сметководство на четири вработени и обука  за  

имплементација на  закони за јавна администрација... 

-Потставката, Трошоци за премии за осигурување, не се направени. 

-Потставката, Трошоци за банкарски услуги, бележи зголемување за 4,8% во однос на 

истиот период од 2017 година или во апсолутен износ трошоците се поголеми за 1.811,00 

денари; 

-Потставката, Трошоци за интелектуални услуги, бележи намалување за 10,1% во однос 

на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 16.667,00 денари, а се 

однесуваат за лица ангажирани по договор на дело за изработка на редакциски пречистени 

текстови како и адвокатски услуги. 

-Потставката, Останати непредвидени трошоци, бележи зголемување  за 22,3% во однос 

на истиот период од 2017 година или во апсолутен износ за 20.260,00 денари, бидејќи во 

четвртото тримесечие во 2018 година се  спроведени постапки за јавни набавки  и се 

направени трошоци за надоместоци за објавени огласи за јавни набавки,трошок за 

поправка на возило ,помошно технички работи и надоместок за чланарина во ИСОС.  

 

6. Ставката, Плати, надоместоци на плати и останати трошоци на вработени , бележи 

зголемување за 20% во однос на истиот период од 2017 година, поради поголем број на 

вработени за 5 лица како и исплата на регрес за годишен одмор. 

 

7.Ставката, Вредносно усогласување на тековни средства,се однесува на материјалните 

средства во подготовка за планираната надградба на Трговскиот центар „Буњаковец“, при 

што се потрошени 290.000,00 за ревизија на техничка проектна документација за 

надградбата и 1.200.000,00 за изготвување на проектната документација за надградбата. 

Бидејќи до 2018 година решението за надградба не доби правосилно значење, а во интерес 

на почитување на законските роковите за уплатените средства за комуналиите кои 

истекуваа, ЈП Службен весник на РМ изврши повраток на тие средства, со што 

матерјалните средства во подготовка се отпишани.Краткорочното побарување во износ од 

10.100,00 ден кое е утужено е отпишано поради рок на застареност додека 1266,00 денари 

се побарувања од купувачи од странство за помалку уплатени средства доколку се отпочне 

процедурата за наплата, трошоците и провизијата би биле поголеми.Залиха на службени 

весници бидејќи ја губат употребната вредност  

 

3. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ  

  

Во периодот октомври-декември 2018 година остварен е позитивен финансиски резултат 

во износ од 4.529.971,00 денари и во споредба со истиот период во 2017 година бележи 

намалување за  8,3%. 

 

4. НЕИЗМИРЕНИ ОБВРСКИ 

 

 Вкупните обврски на претпријатието на крајот на четвртото тримесечие од 2018 година 

изнесуваат 820.831,00 денари и во споредба со истиот период од 2017 година бележат 

намалување за 31,4%. 
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 Во вкупните обврски најголемо учество имаат: обврската за печатење на службеното 

гласило „Службен весник на РМ” 32,85%, обврската за трошоци за струја, парно, 

комунални услуги 30,35%, обврската за поштенските услуги 18,69% или нивното учество 

во вкупните обврски изнесува 81,89%.  

Износот на вкупните обврски со состојба на 31.12.2017 година е измирен во целост во 

текот на јануари 2018 година.   

5. НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПОБАРУВАЊА

 Побарувањата на крајот на четвртото тримесечие од 2018 година изнесуваат вкупно 

7.453.393,00 денари и во споредба со истиот период од 2017 година бележат намалување за 

3,9%. Вкупните ненаплатени побарувања ги сочинуваат: ставката, извршени услуги за 

објавени огласи (во најголем дел тендери за јавни набавки) со учество од 94,74%, ставката, 

претплата на електронската база на прописи со учество од 5,12%, и ставката, претплата на 

службени весници со учество од 0,12%. 

Во вкупните ненаплатени побарувања, побарувањата од јавниот сектор изнесуваат 

6.540.725,00 денари или 87,65%, додека побарувањата од трговските друштва и други 

субјекти изнесуваат 911.525,00 денари или 12,35%. Во вкупните побарувања од јавниот 

сектор побарувањата од министерствата и органите во состав на министерствата 

изнесуваат 847.075,00 денари или 12,96%, побарувањата од општините и јавните установи 

изнесуваат 4.446.820,00 денари или 67,98% и побарувањата од јавните претпријатија 

изнесуваат 1.246.830,00 денари или 19,06%.    

6. СОСТОЈБА НА ТРАНСАКЦИСКИТЕ СМЕТКИ

Состојбата на средствата на сметките на крајот на четвртото тримесечие од 2018 година 

изнесува192.532.576,00 денари и во однос на истиот период од 2017 година средствата 

бележат зголемување за 270,2% а се должи на не реорочување на средствата наменети за 

инвестиции . 

7. ВРАБОТЕНИ ЛИЦА

На крајот на четвртото тримесечие од 2018 година вкупниот број на вработени лица 

изнесува 50 лица.  

Во споредба со истиот период од 2017 година бројот на вработените е зголемен за 11,1%, 

односно за 5 лица.  

8. ПРОСЕЧНО ИСПЛАТЕНА НЕТО ПЛАТА

Просечната нето плата исплатена во периодот октомври-декември 2018 година изнесува 

38.351,00 денари и во споредба со истиот период од 2017 година бележи незначително 

намалување за 0,1%.  

ЈП Службен весник на РМ 




