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Г О Д И Ш Е Н    И З В Е Ш Т А Ј
зареализација на Годишна програма за стопанисување со пасиштана Ј.П за стопанисување со пасишта

за 2017 година

I. ВОВЕД – состојби и активности на пасиштата во државна сопственост

Во Република Македонија, за стопанисување со пасиштата во државна сопственост
формирно е ЈП за стопанисување со пасишта во 1998 година,кога е донесен и Законот за пасишта
3/98,врз основа на кој се уредува управувањето,унапредувањето и користењето на псиштата во
државна сопственост како работи од јавен интерес.

Согласно Законот за пасишта член 5 став 2 Ј.П. за пасишта донесува годишна програма за
стопанисување со пасишта, со која се предвивуваат приходите,расходите на ниво на претпријатие
и се утврдуваат мерките за унапредување на пасиштата, за која што пак,Јавното претпријатие
доставува Годишен извештај до Владата на Република Македонија за реализација на оваа
програма.Со овој извештај се прикажуваат активностите и финансиските показатели за
работењето во 2017 година и извештај воспроведување на предвидените мерки во Годишната
програма за стопанисување со пасиштата за 2017 година.

Стопанисувањето со пасиштата во Р.Македонија, е од големото значење и има влијание
во делот на економската, социјалната состојба во државатакако можност за најевтино
производство на сточни производи – млеко,млечни производи,месо,волна,кожа и др. а особено
фактот дека активностите на државата во делот на земјоделието, се насочени кон искористување
на нашето поднебје за производство на најквалитетни и чисти земјоделски производи со кои би
биле конкурентни на светскиот пазар а посебно во делот на произвдство на еколошка и органска
храна, но со сеуште недоволна искористеност на поетоечките потенцијали.Со својата површина,
пасиштата во Република Македонија претставуваат повеќе 50% од вкупната земјоделска
површина и како такви ни нудат можност,за подобрување на севкупната еконоски и социјална
состојба,што треба да не иницира да посветиме поголемо внимание за правилно и рационално
искористување и заштита на пасиштата како и од незаконско и непланско користење и
искористување.

Владата на Република Македонија во насока на поттикнување на сточарите за
зголемување на бројот на добитокот, спроведува континуирани мерки за субвенционирање,кои
се доделуваат на сточарите преку Програмата за финансика поддршка во земјоделството за 2017
година-Директни плаќања, како и Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за
2017 година,со што ќе придонесе сточарството,конкретно на овчарството му се даде поголемо
значење и перспектива а со тоа ќе одигра уште поголема улога во развој на Економијата и
подобрување на економската,социјалната состојба на населението кое се занимава само со
сточарството како единствена  приходна гранка.

Напасувањето на добитокот,се одвива на пасиштата а посебно на пасиштата во државна
сопственост со кои стопанисува ЈП за пасишта,но по претходно регулирано право за користење на
пасиштата согласно важечки законски или подазконски акти.

Со цел спроведување на горенаведеното,неминовно е изготвување на РЕГИСТАР на
пасиштата,како основа-база на податоци за регулирање на правото на користење на пасиштата. За
таа цел е потребно изготвување на проект,со кој ќе се утврди процесот,постапката и потребното
време за изготвување на Регистар на пасиштата и финансиските податоци потребни за изнаоѓање
на финансиски средства и техничка подршка.Од тука произлегува неминовното потпишување на
Меморандум за соработка со Агенцијата за катастар на недвижности.

Од големо значење е да располагаме со податоците за тоа,колку добиток поседуваат
корисниците на пасиштата.Бидејки Агенцијата за храна и ветеринарство е единствената
релевантна институција која го поседува овие податоци,исто така потребно е да се склучи
Меморандум за соработка со Агенцијата,со што податоците ќе ни бидат постојано на располагање
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и ќе ни овозможат брз и точен увид во бројната состојба на добитокот на корисниците на
пасиштата.

Подобрување на потенцијалот на пасиштата, ЈП за стопанисување со пасишта,го
спроведувапреку нивно осовременување и подобрување на условите за нивно искористувањеи
тоасо:

- подобрување на условите со вода за напојување – набавка и изградба на водопоила,
базени за капење набавка на пластично црево за вода, изработка на мини-акумулации;

- подобрување на патна инфраструктура-пробивање и реконструкција на пасиштата;
изградба и реконструкција на објекти (бачила)на пасиштата;

- одржување и подобрување на тревниот состав на пасиштата преку активности за
чистење на пасиштата од коров и грмушести растенија, кои негативно влијаат на потполно
искористување на пасиштата.

Во контекст на погоренаведеното,од големо значење и се и активностите кои започнаа во
2015 година а требаше да се реализираат во 2017 година околу обезбедување на дополнителни
средства во нашата Годишна програма од страна на Владата на Република Македонија,преку
Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, како дополнителни средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година,дел II став (1) мерка 124
Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарство и водостопанство, за
опремување на 100 бачила и тоа со:

- Инвестиции за поставување на громобранска заштита во бачилата,
- систем за снабдување со вода вклучително и водопоила на пасиштата во државна

сопственост,
- електрификација на пасиштата во државна сопственост – соларни колектори
- инфраструктура за пристап до пасиштата во државна сопственост.
На крајот од 2016 година,постапката беше во процес на објавување на Оглас за јавна

набавка на наведените стоки и активности а истата е поништена од второстепена комисија за
жалби по јавни набавки.
1. Статистички податоци – Во продолжение се прикажани статистички податоци преземени од
Државниот завод за статистика, за површини под пасишта и нивното движење по години
наназад;број на добиток-овци,кози,крави, во Македонија и Европа по години и по држави.

1.1. Статистички податоци за површини на земјоделско земјиште - пасишта

Во табелата што следува прикажани се површините во државата и тоа како обработливи
површини и пасишта.
Во табелата што следува претставено е движење на површините под пасишта годините наназад
според податоците од Заводот за статистика-Статистички годишник за 2019 година,од која се
гледа дека имаме постојан пад во површините под пасишта.

Земјоделски површини по категории
во илјади хектари во илјади хектари

Земјоделска
површина

Обработлива површина Пасишта Бари, трстици и
рибници

вкупно ораници и
бавчи овоштарници лозја ливади

2011 1 261 509 413 15 22 59 751 1
2012 1 261 509 413 15 22 59 751 1
2013 1 261 509 413 15 22 59 751 1
2014 1 263 511 413 15 23 60 751 1

2015 1 264 513 415 16 23 59 750 1

2016 1 267 516 417 16 24 59 750 1

2017 1 266 517 417 16 24 60 748 1

2018 1 264 519 418 17 24 60 744 1
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1.2. Статистички податоци за број на добиток
- податоците за бројот на добитокот во Македонија во период 2011-2018.
Од приложената табела во продолжение се гледа дека има минимални варијации со тенденција
на зголемување на бројот на стоката.

Т-10.01.13: Добиток, живина и пчелни семејства
број

Говеда Свињи Овци Коњи Живина Пчелни
семејствавкупно крави и

стелни
јуници

вкупно маторици
и спрасни

назимки

вкупно овци за
приплод

2011 265 299 164 537 196 570 24 180 766 631 545 214 25 415 1 944 260 65 277

2012 251 240 161 012 176 920 23 534 732 338 520 767 21 676 1 776 297 52 897
2013 238 333 154 487 167 492 23 581 731 828 530 760 20 682 2 201 550 68 294
2014 241 607 155 432 165 054 20 990 740 457 531 160 19 371 1 939 879 73 869
2015 253 442 156 699 195 443 18 696 733 510 580 840 18 784 1 761 145 73 960
2016 254 768 160 603 202 758 25 478 723 295 555 932 19 263 1 865 769 81 476
2017 255 036 153 618 202 197 23 867 724 555 565 063 17 951 1 840 173 75 406
2018 256 181 163 514 195 538 23 191 726 990 579 747 10 041 1 828 287 81 197

*Податоците во табелите се земени од Статистички годишник издаден 18.10.2019 година.

II. АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ во работењето во текот на 2017 год.
2.Активности на ЈП за стопанисување со пасишта во 2017 година
2.1 Тековни активности- Во текот на работењето во 2017 година,се спроведени следниве

активности:
На почетокот од годината се изработени потребните Информации и доставени се законски

предвидените Програми до недлежните институции кон кои сме обврзани да ги доставиме.Тука
спаѓаат:

- Годишна сметка за 2016 година.
- Финансов план и Годишна Програма за 2017 година.
- Инвестициона Програма за 2017 година.
- Оперативен план за заштита од пожари за 2017 година.
Како и досега,во 2017 година се изведуваа следниве активности:

- одржување работни состаноци со вработените,на кои се разгледуваат состојбите во Јавното
Претпријатие,тековни работни задачи,спроведување на планираните активности и надминување
на евентуални проблеми;
- водење евиденција на корисниците на пасиштата кои го подмируваа својот долг по основ на
регулирано право за користење на пасиштата во државна сопственост
- испраќање известувања и опомени пред тужба до сточарите за плаќање на заостанат долг.
- размена на податоци преку софтвер на Агенцијата за финансиска поддршка , по службена
должност,со информации,за име и презиме,ЕМБГ,број и дата на договор,а врз основа на
претходно доставен допис – Барање,се доставуваат,надополнуваат,корегираат одредени технички
грешки до Агенција за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој по основ на кој
се врши исплаќање на субвенциите по програма за 2015,2016 и 2017 година со услов за
подмирени сите обврски,со законски утврдена можност за пребивање на долговите од висината
на самите субвенции кои треба да се исплатат.
- активности за евидентирање на регулирање на правото на користење на пасиштата како и
наплатата на надоместокот  за користење за користење на истите по основ на склучени договори
со сточарите,како и регулирање  на бројот на сточниот фонд со кој располагаат со изготвување на
анекс-договори врз основа на промена на бројна состојба на добитокот поткрепена со доставена
потврда за бројна состојба,издадена од овластена Ветеринарна станица.
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- изготвен е оперативен план за заштита од пожари за 2017 година, истиот е доставен до
Центарот за управување со кризи и Дирекција за заштита и спасување.Вработените по
Подружниците се во контакт со Подрачните единици на ЦУК во останатите градови и активно
учествуваат на сите состаноци и повици за акција кои се организирани или се повикуваат од
страна на ЦУК,со што даваме свој скромен придонес во плановите и активностите за заштита од
пожарите,превенција,заштита и справување со истите,иако не поседуваме ни од далеку доволно
потенцијал како човечки така и материјални и технички.Од тие причини неопходно е набавка на
најосновни средства за заштита од пожари(челични метли,лопати,мешини за вода и др.)и истата
се планира да се спроведе во 2017 година.
- постапување по дописите околу трајна пренамена на земјоделско земјиште култура-пасиште
во градежно земјиште,доставени од Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство-
по основ на Закон за земјоделското земјиште член 49 потребно е барателите да обезбедат помеѓу
останатата потребна документација ипотврда од ЈП за стопанисување со пасишта,дали за
парцелите кои влегуваат во опфатот имаме склучено договори за користење на пасишта или
не,како и постапување по барања доставени од Министерство за Економија за вршење на детални
геолошки испитувања за ископ на минерални суровини-согласно Правилникот за постапката за
користење на земјоделско земјиште за неземјоделски цели објавен во Сл. Весник бр.155 од 10
декември 2012 година а донесен од страна на министерот за земјоделство шумарство и
водостопанство,согласно законски предвидената постапка потребно е барателите да обезбедат
преку МЗШВ, помеѓу останатата потребна документација и потврда од ЈП за стопанисување со
пасишта,дали за парцелите кои влегуваат во опфатот имаме склучено договори за користење на
пасишта или не.
До ЈП за стопанисување со пасишта во текот на 2017 година пристигнати се вкупно 168 барања  од
кои:

- од страна на МЗШВ за трајна пренамена се вкупно 35 барања;
- барања за размена на земјоделко земјиште 2 барања;
- барања за информации – потврда за склучени договори доставени од општини 46

барања;
- барања за информации – потврда за скучени договори 54 барања од правни субјекти,ЈП

патишта, ЕВН, ЕЛЕМ;
- барања за службеност 1 барање;
- барања –судски(правобранителство,ОЈО - основно јавно обвинителство) 4 барања;
- барања за откажување на корисничко право 23 барања;
- барања за пристап на информации 2 барања и
- барања за пренамена на земјоделско земјиште 1 барања.

2.2.Регулирање на правото на користење на пасиштата во државна сопственост, на
корисниците на пасиштата во државна сопственост е согласно законот,со склучување на договори.
Имајки во предвид дека се оддолжи изготвување на измени и дополување на Законот за пасишта,
во соработка со сите релевантни фактори од оваа област,за кој закон уште во 2015 година беше
констатиран и определен рокот за донесување на најавените измени и дополнувања и тоа
најкасно до крајот на 2017 година,а во меѓувреме голем дел од претходно склучените и важечки
договори им истече важноста на истите,произлезе неминовна потребата од итно донесување на
закон со кој ќе се утврди начинот,постапката, критериумите за регулирање на правото на
користење на пасиштата во државна сопственост.За таа цел од страна на Директорот на ЈП за
стопанисување со пасишта Љулзим Фејзулаи беше формирана работна група за изработка на
Предлог закон за пасиштата составена од надворешни и внатрешни членови.Работната група,
одржа неколкуработни состанока на кои се дискутираше околу и за Законот за пасишта,
разгледувајки член по член на самиот закон.Од остварените работни состаноци, се дојде до една
работна верзија на предлог на законот за пасишта,кој според учесниците во работната група ги
опфаќаше битните сегменти во делот на пасиштата како земјоделско земјиште, нивното
доделување и користење,заштита, нивната пренамена, казнени одредби, подзаконски акти кои би
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произлегле од истиот како и сето она што би сметале дека треба да се опфати со наведениот
закон.Останува финалната верзија изготвена од работната група да се достави до останатите
институции и државни органи кои ќе дадат свои евентуални забелешки или дополнувања и ќе се
придонесе за донесување на еден сеопфатен закон за пасиштата.

Во делот на доделување на користење на пасишта, во вископланинските предели, во 2017
година не се објавени Јавни огласи за доделување на користење на пасишта во државна
сопственост со кои стопанисува Ј.П за стопанисување со пасишта.
Поради горенаведенто, сакајки да се направи континуитет во работењето на ЈП за пасишта,а со
цел да се овозможи почитување на принципот на сигурност, континуитет и квалитет на услугата,
трансарентност, достапност и универзална услуга како и заштита на корисниците и
потрошувачите, Управниот Одбор на ЈП за пасишта на 69-та седница  одржана на ден 02-12-2014
година донесе Одлука со која се утврди постапка во начинот за привремено користење на
пасиштата во државна сопственост на правни и физички лица, со која се регулираше правото на
користење на пасиштата до 31.12.2015 година а во 2017 година се донесе нова Одлука на
Управниот одбор при ЈП за стопанисување со пасишта,за утврдување на начинот за привремено
користење на пасишта во државна сопственост и во близина на селско населено место како и за
поставување на пчелни семејства бр.02-174/4/2 од 12.05.2016 година, со издавање на решенија на
корисниците на пасиштатаз а регулирање на правото на користење на пасишта во државна
сопственост со важност до 31.12.2018 година.

2.3.Секторот за нормативно правни кадрови и општи работи,ги извршуваше сите
активности поврзани со редовното тековно работење, регулирање на правото на користење на
пасишта во државна сопственост и активности за наплата на обврските на корисниците, се
извршува општи административни работи и тоа од типот на имотно - правни, претставки,
изготвување на акти поврзани со работниот однос на вработените во Претпријатието.

2.4. Превземање мерки за наплата на заостанат долг.
- Активности спроведени пред надлежните судски инстанци.
Во 2017 година поднесени се 127 Предлози за издавање на Решение за Нотарски Платен Налог и
тоа:
-во Берово 3 предлога за должници;
-во Велес 23 предлога за должници;
-во Виница 9 предлога за должници;
-во Делчево 7 предлога за должници;
-во Кавадарци 2 предлога за должници;
-во Кочани 7 предлога за должници;
-во Кратово 2 предлога за должници;
-во Куманово 2 предлога за должници;
-во Македонска Каменица 1 предлог за должници;
-во Неготино 2 предлога за должници;
-во Радовиш 1 предлог за должници;
-во Скопје 42 предлога за должници
-во Струмица 5 предлога за должници
-во Тетово 8 предлога за должници;
-во Штип 13 предлога за должници .
Поднесени се 36 Барања за извршување и тоа:
-за подрачје на Основен суд: Кочани, Берово, Виница и Делчево 4 Барања;
-за подрачје на Основен суд Битола и Ресен 7 Барања;
-за подрајче на Основен суд Прилеп и Крушево 9 Барања;
-за подрачје на Основен суд Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино 4 Барања;
-за подрачје на Основен суд Струмица и Радовиш 3 Барања;
-за подрачје на Основен суд Тетово 9 Барања.
Предмети во судска постапка:
-Јавно Претпријатие и Комуналец Пл 1 ТС бр.159/16 Основен суд Струмица-завршен;
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-Јавно Претпријатие и Игор Исаиловски 3 ВПП 1 бр.6/14, Основен суд Скопје –завршен;
-Јавно Претпријатие и Јани Стерјоски ВПП 1 бр.86/16 – завршен;
-Јавно Претпријатие и Дејан Колевски Пл бр.875/15 Основен суд Скопје – завршен;
-Јавно Претпријатие и Борко Илиевски Пл 1 П бр.3/17 Основен суд Крива Паланка- завршен;
-Јавно Претпријатие и Љупчо Петрушев Основен суд Неготино – завршен;
-Јавно Претпријатие и Нада Јанчевска 9 Пл 1 П бр.911/17 Основен суд Скопје 2 – во тек;
-Јавно Претпријатие и БАТЕ ДТ 4 ВПП 2 бр.239/17 Основен суд Скопје 2 – завршен;
-Јавно Претпријатие и Салаудин Абазовски Пл 1 П бр.8/17 Основен суд Дебар – завршен;
-Јавно Претпријатие ји Алфа Инженеринг 7 Пл 1 ТС бр.1087/17 Основен суд Скопје 2 – завршен;
-Јавно Претпријатие и Љупчо Мицевски Пл 1 П бр.912/17 Основен суд Скопје 2 – во тек;
-Јавно Претпријатие и Тозе Стојмановски Основен суд Куманово – во тек;
-Јавно Претпријатие и Ставре Пиштолов Основен суд Неготино – склучено Судско порамнување.

2.5.Спроведување на јавни набавки во 2017 година
Во делот на јавните набавки во 2017 година, спроведена објавени се 13 огласи за јавна

набавка, согласно донесениот План за јавни набавки за 2016 година и тоа:
1.Оглас бр.01/2017 - Отворена постапка за набавка на гориво-делива набавка за

доделување договор за јавна набавка на стоки,со проценета вредност од 1.271.000 денари.
2.Оглас бр.03/2017 – Набавка на канцелариски материјал-постапка со барање за

прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на стоки,со проценета вредност
од 211.860 денари.

3.Оглас бр.04/2017 - Набавка на тонери за ласерски печатачи- постапка со прибирање на
понуди,со проценета вредност од  190.476 денари.

4.Оглас бр.05/2017 – Набавка на мултифункциски и ласерски печатачи – постапка со
барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна набавка на стоки.

5.Оглас бр.06/2017 – Набавка на Ревизија на годишна сметка и вкупно финансиско и
материјално работење за деловна 2014,2015 и 2016 година – постапка со барање за прибирање
на понуди за доделување на договор за јавна набавка на услуги.

6.Оглас бр.07/2017 – Набавка на санација на канцелариски простории-Санација на
прозорци– постапка со барање за прибирање на понуди за доделување на договор за јавна
набавка на услуги.Проценета вредност 966.100 денари.

2.6.Органи на управување-Највисоки органина управувањето во Ј.П. за стопанисување со
пасишта се, Управен одбор,Одбор за материјално и финансиско работење и Директор.

2.6.1.Управниот одбор во 2017 година има одржано вкупно 10 состаноци-Седници,на кои
се донесуваат одлуки за усвојување на финансиски тромесечни извештаи,одлуки за усвојување на
Годишни програми,Оперативен план за заштита од пожари како и сите останати акти кои
произлегуваат од работењето на Ј.Претпријатие.

2.6.2.Одборот за материјално финансико работење или НО,во  текот на 2017 година
одржа вкупно 6 Седници на НО,на кои согласно законските обврски се даваат Мислења по
тромесечни извештаи за работењето,Мислење по Годишни програми,Мислење по Годишни
сметки,при што со давање на Мислења,одредени укажувања и забелешки даваат свој придонес
во транспарентното,професионалното работење и трасирање на вистинските патеки во
работењето на Претпријатието.

2.6.3. Стручни служби-Согласно Систематизацијата на работите и задачите на Ј.П. за
стопанисување со пасишта,работите и работните задачи се извршуваат во: Дирекција и
Подружници со следниве систематизирани работни места:

ДИРЕКЦИЈА-
1.1.Директор:раководење со Претпријатието,претставување и соработка пред со надлежни

државни,судски и управни органи,како исите активности и работи за непречено работење на
претпријатието, согласно законот и општите акти на претпријатието.

1.2.Сектори :
2.Сектор за нормативно правни,кадрови и општи работи:

-Раководител на сектор-1 вработен
-одделение за општи и заеднички работи- 1 по договор за дело
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-одделение за кадровски прашања – 1 вработен
3.Сектор за стопанисување со пасишта:

-Раководител на сектор – 1 вработен
-одделение за развој,инвестиции и планирање- 1 вработен
-одделение за информатички и комуникациски технологии- 1 вработен

4.Сектор за финансиски прашања:
-Раководител на сектор- 1 вработен

-одделение за финансии и сметководство – 2 вработен
-одделение за јавни набавки – 1 вработен
5.Помошно технички персонал:
-возач на Директорот – 1 вработен
-бравар – 1 вработен
-хигиеничар – 1 вработен

ПОДРУЖНИЦИ-Ј.П. за стопанисување со пасишта,во својот состав има вкупно 10 Подружници и тоа
канцеларии во:Виница,Струмица,Гостивар,Дебар,Кратово,Кавадарци,Битола,Скопје,Св.Николе и
Тетово и со свои испостави во Берово,Виница,Радовиш,Пробиштип,Велес,Штип,Прилеп и
Кичево.Вкупно вработени во ЈП за пасишта во 2017 година се 39 лица и не ги задоволува
потребите кои произлегуваат во текот на работењето,посебно ако се знае фактот дека со 10
Подружници во состав секоја подружница е во просек надлежна за површина поголема од 50 000
ха под пасишта и надлежен за истото е само по еден вработен,бидејки во поголем дел од
подружниците имаме само по еден вработен.Извршувњето на работните задачи,комуникацијата
и присуството на терен,делумно е олеснета со набавката на 7 теренски возила,со што во одредени
Подружници се реши делот со опременост со теренско возило како основно средство.Останатите
Подружници имаат неколку возила од стариот возен парк кои се во катастрофална состојба,но се
планира да се обезбедат нови теренски возила.

Табеларен приказ на Подружници на Ј.П. за пасишта и кадровска екипираност на истите

Ре
д

ен бр
ој Подружница

Број на
вработе

ни
ВСС ВШС ССС друго

дог. за
привреме
ни услуги

1 Виница-со Виница , Берово , Пехчево , Делчево , М.Каменица,
Кочани,Чешиново и Облешево и Зрновци

3 / / 3 / /

2 Струмица-со Струмица Новосело , Босилово , Василево , Радовиш ,
Конче , Гевгелија Богданци , Дојран и Валандово

2 / 1 1 / /

3 Гостивар-со Гостивар Врапчишта Кичево , Другово Осломеј
Вранешница , Зајас, Мак.брод Маврово и Ростуше иПласница

4 1 / 3 / /

4 Дебар-со Дебар , Центар Жупа, Струга ,Вевчани,Охрид и Дебарца 1 / / 1 / /

5 Кратово-со Кратово Пробиштип Злетово , Крива Паланка и
Ранковце 1 1 / / / 1

6 Кавадарци-со Кавадарци , Росоман ,Неготино и Демир Капија 1 / 1 / / /

7 Битола-со Битола , Новаци , Могила , Ресен , Прилеп со Долнени ,
Кривогаштани , Крушево и Демир Хисар

3 1 / 2 / /

8 Скопје-со Скопје, Арачиново , СтуденичаниЗелениково, Петровец
Илинден,Сопиште , Сарај Кондово, Чучер-Сандево и др.

2 / / 2 / /

9 Св.Николе-со Св.Николе , Штип , КарбинциКумановоЛипково,Старо
Нагоричане,ЛозовоВелес,Градско и Чашка.

5 2 / 3 /

10 Тетово-со Тетово , Теарце Брвеница , Боговиње , Желино и Јегуновце 2 1 1 / /

11 Дирекција 15 6 1 8 / 2

ВКУПНО 39 12 3 24 3
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3.Финансиски показатели – планирани приходи и расходи - Во продолжение
прикажани се финансиските податоци,изготвено од страна на Службата на сметководство и тоа
претставено со графички приказ,на планирани,фактурирани и пристигнати уплати на сметка на ЈП
за пасишта.Основни извори на средства за приходи се сопствени,од наплата на надоместок за
користење на пасишта во државна сопственост со кои стопанисува претпријатието.
3.1.Приходи за 2017 година-Приходи по основ на наплатена пашарина-надомест за користење на
пасишта во државна сопственост:

Остварените Приходи за 2017 година,се 58 % од планираните за 2017 година.

3.2. Расходи (трошоци) во работење во 2017 година

Вкупни расходи по групи:

Вид на трошоци износ
Трошоци за суровини, материјали, енергија, резервни
делови и ситен инвентар

2,056,051.00

Трошоци за услуги 6,404,838.00
Трошоци за плати,надоместоци на плати 16,052,415.00
Трошоци за амортизација 4,242,470.50
Останати трошоци од работењето 5,187,398.00
Вредносно усогласување (обезвреднување) 129,442.00
Останати расходи 296,100.00
Финансиски расходи 1,225.00
В К У П Н О 34,369,939.50
Планирани расходи за 2017 година 37,580,000.00

Расходите – трошоците во работењето за 2017 година се движат во рамките на планираните
расходи за 2017 година.Реализацијата на расходите во однос на планот за 2017 година изнесува
91 % .

ПРИХОДИ ВО 2017 ГОДИНА

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ за 2017 година ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ во 2017 година

52,300,000.00 денари 30,365,948.00 денари
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Годишен извештај за Годишна сметка 2017 на Јавното Претпријатие
за стопанисување со пасишта -Скопје

Расходи за 2017 год.

Назив на синтетичко конто 2016 год. 2017 год.

40 2,069,231.00 2,056,051.00
401 Трошоци за материјали за администрација 191,690.00 145,942.00
403 Трошоци за енергија за администрација 1,824,193.00 1,760,210.00
405 Трошоци за резервни делови и материјали за одрж. 24,394.00 39,586.00
407 Трошоци за ситен инвентар ,амбалажа и автогуми 28,954.00 110,313.00

41 2,053,911.00 6,404,838.00
411 Поштенски услуги,телефонски услуги интернет 1,019,498.00 1,073,993.00
413 Услуги за одржување и заштита 462,464.00 4,762,929.00
414 Наемнини 377,896.00 374,950.00
415 Комунални услуги 49,340.00 77,562.00
417 Трошоци за реклама ,пропаганда ,промоција 69,380.00 56,006.00
419 Останати услуги 75,333.00 59,398.00

42 15,382,793.00 16,052,415.00
421 Плата и надоместоци на плата,бруто за админист. 14,557,165.00 15,321,902.00
422 Останати трошоци за вработени 825,628.00 730,513.00

43 6,371,545.50 4,242,470.00
430 Трошоци за амортизација за администрација 6,371,545.50 4,242,470.00

44 5,399,594.00 5,187,398.00
440 Дневници за службени патувања и патни тр. 293,630.00 258,888.00
441 Надомест на трошоци на вработени 84,248.00 36,284.00
442 Трошоци за надомест и примања на чл.на УО и НО 1,592,358.00 1,402,065.00
444 Трошоци за репрезентација 499,279.00 499,705.00
445 Трошоци за осигурување на возила 142,498.00 117,973.00
446 Банкарски услуги и трошоци на пл.промет 82,454.00 76,803.00
449 Останати трошоци на работењето 2,705,127.00 2,795,680.00

45
450 Вредносно усогласување на краткорочни побару. 3,349,013.00 129,442.00

46 65,397.00 296,100.00
464 Кусоци 0.00 0.00
468 Казни,пенали и надомест на штети 0.00 0.00

4699 Трошоци од платени ф-ри во минати години 5,500.00 266,704.00
469 Трошоци за спорови и судски такси 59,847.00 29,396.00

47 186,340.00 1,225.00
470 Расходи врз основа камати 186,340.00 1,225.00
474 камати за лизинг 0.00 0.00
479 Останати фин.расходи 0.00 0.00
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Вкупно расходи 34,877,824.50 34,369,939.00

Приходи за 2017

74 30,761,064.00 30,365,948.00
7450 Фактурирани приходи 28,012,029.00 27,919,383.00

74501 Приходи од нефактурирани услуги 2,749,035.00 2,446,565.00

76 731,321.00 482,860.00
769 Останати приходи од работењето 63,093.00 59,307.00

7691 Приходи од тужби 667,066.00 423,553.00

77 1,162.00 8,717.00
770 Приходи врз основа на камати од раб.со поврзани с 7,643.00
774 Приходи врз основа на камати од раб.со неп др 1,162.00
779 Останати финансиски приходи 1,074.00

Вкупни приходи 31,492,385.00 30,857,525.00

Остварена добивка (пред оданочување) 0.00 0.00
Загуба пред оданочување 3,385,439.00 3,512,414.00
Вкупен данок на добивка 30,773.00 0.00
Нето загуба за деловна година 3,416,212.00 3,512,414.00

Жиро сметка на 31.12.2016 год. 23,293,062.00
Ненаплатени побарувања на 31.12.2016 г. 45,133,853.00
Неизмирени обврски спрема добавувачи 575,228.00
Главна благајна 31.12.2016 год. 57,257.00
Материјални трошоци заклучно со 31.12.2016 г. 69,410.00
Просечен број на вработени во 2016 год. 37.00

Жиро сметка на 31.12.2017 год 9,399,802.00
Ненаплатени побарувања на 31.12.2017 год. 50,018,398.00
Неизмирени обврски спрема добавувачи 460,204.00
Главна благајна 31.12.2017 год. 25,515.00
Материјални трошоци заклучно со 31.12.2017 г. 64,910.00
Просечен број на вработени во 2017 г. 38.00



13

4.1.Објаснување на приходни и расходни ставки на ЈП за стопанисување со пасишта.
Со направената споредбена структурна анализа на реализираните расходи и приходи на
Ј.П. за пасишта во 2017 година, а споредбено со 2016 година Ви доставуваме подетално
образложение за одредени отстапувања кај долунаведените позиции.

Трошоци за материјали за администрација

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
191.690,00 145.942,00 0%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за канцелариски материјал и останат потрошен
материјал.

Трошоци за енергија за администрација

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
1.824.191,00 1.760.210,00 0%

Во делот на потрошена енергија за администрација спаѓаат тршоците за eл.енергија,гориво
за моторни возила ,трошоци за дрва за греење по Подружниците и Трошоци за парно.

Трошоци за резервни делови и материјали за одржување

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
24.394,00 39.586,00 61%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за потрошен материјал и резервни делови за
администрација (акумутор,батерија за лаптоп.)

Трошоци за ситен инвентар ,амбалажа  и автогуми

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
28.954,00 110.313,00 281 %

Купени се греалки за одредени Подружници а поголем дел за авто гуми.

Поштенски услуги,телефонски услуги и интернет

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
1.019.498,00 1.073.993,00 5,35%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за поштенски услуги,фиксна телефонија,мобилна
телефонија и интернет.

Услуги за одржување и заштита

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување

462.464,00 4.762.929,00 929,9%
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Во оваа ставка е вметната ф-ра за исплата на обврски по склучен договор по основ на
тендер за јавна набавка-изработка на мини-акумулации–по Годишна инвестициона
програма.

Трошоци за наемнини-кирии

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
377.896,00 374.950,00 0

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за кирии.
Трошоци  за комунални услуги

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
49.340,00 77.562,00 57,20%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за ѓубретарина и трошоците за вода

Трошоци  за реклама ,пропаганда ,промоција

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
69.380,00 56.006,00 0%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците  за реклама.

Останати услуги

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
75.333,00 59.398,00 0%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за регистрација на возила.

Плати и надоместоци на плата ,бруто за администрација

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
14.557.165,00 15.321.902,00 5,25%

Останати трошоци на вработени

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
825.628,00 730.513,00 0%

Во оваа ставка спаѓаат регрес за годишен одмор, јубилејни награди,помошти во случај на
смртен случај на вработен,останати штети на вработени,како и отпремнини за заминување
во пензија.

Трошоци за Амортизација за администрација по минимални стапки

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
6.371.545,00 4.242.470,00 0%

Амортизацијата на основните средства во оваа година е намалена во однос на минатата,
поради  амортизирање на средствата од минати години.
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Дневници за службени патувања и патни трошоци

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
293.630,00 258.888,00 0%

Во оваа ставка спаѓаат трошоците за ноќевање на вработените вклучени во одредени
работни групи,како и патарини.

Надомест на трошоци на вработени

2016 потрошено 2017 остварено зголемување
84.248,00 36.284,00 0%

Трошоци за автобуски карти на вработените за доаѓање на состаноци во Дирекцијата на
Јавното Претпријатие

Трошоци за надомест на примања на членови на Надзорен и Управен одбор.

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
1.592.358,00 1.402.065,00 0%

Трошоци за репрезентација

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
499.279,00 499.705,00 0,09%

Трошоци за осигурување на возила

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
142.498,00 117.973,00 0%

Банкарски услуги и трошоци на платен промет

2016 потрошено 2017 потрошено Зголемување
82.454,00 76.803,00 0%

Останати трошоци на работењето

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
2.705.127,00 2.795.680,00 3,35%

Во оваа ставка спаѓаат Трошоците за повремени и привремени услуги,извршни
трошоци,трошоци за геодетски елаборат,консултантски,сметководствени услуги и стручна
литература,адвокатски услуги,нотарски услуги,ИТ услуги.
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Вредносно усогласување (отпис) на краткорочни побарувања

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
3.349.013,00 129.442,00 0%

Отпис на застарени побарувања од купувачи.

Трошоци од платени ф-ри во минати години-Исправка на грешки од минати години

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
5.500,00 266.704,00 4749%

Во оваа ставка влегуваат наплатите од минати години кои биле однесени на приход ,а оваа
година при срамнување направена е корекција на отвореното побарување.

Трошоци за спорови и судски такси

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
59.847,00 29.396,00 0%

Трошоците за судските такси кои ги има направено Јавното претпријатие за утужување на
коминтентите.

Расходи врз основа на камати

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
186.340,00 1.225,00 0%

Вкупно расходи

2016 потрошено 2017 потрошено зголемување
34.877.824,50 34.369.939,00 0%

Фактурирани приходи

2016 остварено 2017 остварено намалување
28.012.029,00 27.919.383,00 0,33%

Приходи од нефактурирани услуги за 2016

2016 остварено 2017 остварено намалување
2.749.035,00 2.446.565,00 11%

Останати неспоменати приходи

2016 остварено 2017 остварено намалување
731.321,00 482.860,00 33,97%

Во оваа ставка спаѓаат Приходи од тужби,приходи од поврат на средства за телефон .
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Јавно претпријатие за стопанисување со пасишта
Д-р Љулзим Фејзулаи

Директор

Вкупно приходи

2016 остварено 2017 остварено намалување
31.492.385,00 30.857.525,00 2,02%

По Годишна сметка за 2017 година остварена е нето загуба пред оданочување  во износ од
3.512.414,00.
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања-отпис на побарувањата во износ од
129.442,00 денари.
Исто така ставка која претставува трошок е Амортизацијата која изнесува 4.242.470,00
денари)отпис на основни средства  кои се користат во тековната година).
Јавното претпријатие е ликвидно и ја завршува годината со состојба на жиро сметка во
износ од 9.399.802,00 денари.Претпријатието води грижа за тоа да има доволно парични
средства за навремено покривање на своите деловни трошоци и обврските спрема
доверителите.
Согласно член 484 став 2 точка 5 од Законот за трговски друштва покривањето на загубата
во износ од 3.512.414,00 денари се врши од Акумулираната добивка која изнесува
79.245.165,00 денари.


