
Врз основа на член 19 став 2 точка 4 од Законот за јавните претпријатија („Службен
весник на РМ„ бр.38/96) и член 18 став 2 точка 5 од Статутот на ЈПКД „Турија„ Василево, ЈП
„Турија„ Василево, Управниот одбор на ЈПКД „Турија“ Василево на својата седница одржана на
ден 27.02.2018 година го усвои следниот:

Извештајот за работа и годишната сметка
 на ЈП „Турија„ Василево за 2017 година

I.
Во програмата за 2017 ЈП „Турија„ Василево имаше предвидено:

1. Продолжување и проширување на организирано собирање на
         komunalen смет од домакинствата и правните лица.
2. Приклучување на домакинствата кон системот на водоснабдување

во населените места Василево, Ангелци и Градашорци, како и
правните лица во индустриската зона во Василево и Градашорци, а
исто така се vr{e{e priklu~uvawe kon системот за
водоснабдување во населените места Добрашинци, Нова Маала,
Дукатино, Чанаклија и Едрениково, а уште од почетокот на
годината вршевме приклучување на корисниците на
канализационата мрежа во Ангелци Пиперево.

3. Програма за зимско одржување на патишта од Магистралниот пат
М-6 до центрите на сите населени места во општината како и
одржување на  неасфалтираните патишта и улици, во соработка со
Општината.

4. Во 2017 година се продолжи со одржување на јавната чистота во
општината, со обем  и динамика предвидени во програмата
чистење на диви депонии, одржување на зелени површини и
паркови, чистење на гробишта, улични банкини и спортски
игралишта.

5. Комуналното претпријатие во 2017 година го одржуваше и
прошируваше уличното осветлување во сите населени места во
општина Василево



II.

Финансиски извештај
 на ЈП „Турија“ за 2017 година

Приходи од услуги
Приходи од комунален отпад 2.740.999,оо
Приходи од уредување и одржување 1.636.952,оо
Приходи од вода 8.772.900,оо
Приходи од ровокопач 1.114.368,оо
Приходи од приклучоци-водовод 1.211.726,оо
Приходи од улично осветлување    582.686,оо
Приходи од приклучок канализација    644.721,оо
Приходи од други услуги 82.325,оо

Вкупно 16.786.677,оо

Други приходи
Приходи од вишоци 37.629оо
Приходи од наплатени панели,казни  13.137,оо
Приходи од продажба на основни средства
Приходи по основ на донации 775.000,оо
Приходи од претходни години
Приходи од камати 35,оо

 Вкупно    825.801,оо

ВКУПНО ПРИХОДИ 17.612.478,оо

Материјални трошоци
Потрошени суровини и материјали 141.956,оо
Потрошен материјал за приклучок - водовод 624.683,оо
Потрошен материјал за приклучок - канализација                129.353,оо
Потрошен материјал хлор, налко 479.831,оо
Работна облека и обувки                     /
Потрошен канцелариски материјал                  43.467,оо
Потрошена енергија 318.352,оо
Потрошена вода 2.118.697,оо
Потрошено гориво, уље 751.118,оо
Потрошени резервни делови 93.367,оо



Отпис на инвентар и автогуми  74.198,оо
Транспортни услуги  6.170,оо
Поштенски и телефонски услуги  52.974,оо
Услуги за одржување                  24.000,оо
Закупнина 221.400,оо
Трошоци за реклами                   41.500,оо
Регистрација на возила 29.395,оо
Останати услуги 386.451,оо

                                                   Вкупно 5.536.912,оо

Бруто плати 7.681.354,оо

Амортизација на средства 1.448.312,оо

Останати трошоци
Отпис на побарувања 75.609,оо
Трошоци за работници 27.944,оо
Трошоци на УО 113.890,оо
Трошоци за репрезентација 37.296,оо
Трошоци за чланарина кон здруженија        24.000,оо
Банкарски услуги                54.715,оо
Трошоци по договор на дело 556.928,оо
Трошоци за списанија и прирачници                 14.190,оо
Улсуги за привремени вработување                375.052,оо
Други услуги 15.889,оо
Адвокатски, нотарски и судски трошоци
Трошоци за надзор и контрола  96.010,оо
Трошоци за спонзорство
                                                          Вкупно 1.391.523,оо

Расходи по камати, казни и други
Дополнителни расходи од минати години        47.418,оо
Расходи по казни и пенали 18.691,оо  /
Кусоци на суровини и материјали        12,245,оо
Расходи по основ на камати  1.040,оо  /
                                                            Вкупно        79.394,оо



ВКУПНО ПРИХОДИ 17.612.478,оо
ВКУПНО РАСХОДИ 16.137.495,оо
Добивка  од работење  1.474.983,оо
Данок од добивка 159.640,оо
Нето добивка 1.315.343,оо

IV.

Според книговодствената евиденцијата на ЈПКД „Турија“ Василево
покажува позитивен финасиски резултат, односно добивка од работењето во
износ од 1.315.343,оо денари.

Ако направиме споредба помеѓу финансиското работење на 2016 и 2017
година, утврдуваме дека  приходите се зголемени за 3%, а додека расходите се
намалени за 1%, што значи дека со намалување на расходите неминовна е
добивката и тоа досега во најголем износ..

Заклучно со 31.12.2017 година имаме вкупен број 2.069 водокорисници.
Така што во текот на 2017 година имаме 69 нови корисници, од кои 22 во
Василево, 5 во индустриската зона Василево и Градашорци, 16 во  Градашорци,
Ангелци 5, Нова Маала 4, Добрашинци 9, Дукатино 2 , Чанаклија 5 и Едерниково-
1.

Во текот на 2017 година немавме некои посериозни дефекти на водоводната
мрежа, па со тоа и немавме трошоците околу одржување на водоводната мрежа и
отстранувањето на дефекти. Единствено поголеми трошоци имавме околу
прочистувањето на водата за пиење и тоа трошоци за хлор и налко, поради
зголемената потрошувачка на вода.

Во текот на 2017 година Јавното претпријатие вршеше приклучување во
канализационата мрежа во Ангелци и Пиперево и тоа во Ангелци 5 нови
приклучоци и Пиперево 12 нови корисници а воедно имаше и 9 нови приклучоци
во индустриската зона во Василево од кои 2 се правни лица и Градашорци-4 или

Вкупно досега имаме 121 приклучок на канализационата мрежа.
Околу другите дејности кои влегуваат во делокругот на работата на

комуналното претпријатие, во текот на 2017 година немавме некои посериозни
проблеми и застои и истите претпријатието ги извршуваше редoвно и навремено
во согласност со прогрaмите за работа.



Во втората половина на 2017 година од наша страна беше набавена машина
за отпушување на канализационата мрежа.

Се надеваме дека позитивниот финансиски резултат ќе биде и во наредните
периоди и во иднина ќе се стремиме кон уште  подобари  резултати, односно
поуспешно работење и ќe bideme vistinski nositeli na komunalnata
infrastuktura vo op{tinata.

УО на ЈПКД „Турија“ Василево


