Согласно одредбите на Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници ("Сл. Весник
на РМ", бр. 61/02, 98/02 и 81/05);Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници ("Сл.
Весник на РМ", бр. 28/03)и неговите измени и дополнувања ("Сл. весник на РМ", бр.62/06); Правилникот за
сметковниот план за буџетите и буџетските корисници("Сл. весник на РМ бр. 79/03 и 96/04);Правилникот за
обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и и расходите за буџетите и
буџетските корисници("Сл. Весник на РМ бр.79/03, 74/05 и 109/05); Правилникот за содржината на
одделните сметки во Сметковниот план за буџетите и буџетските корисници ("Сл. весник на РМ, бр.79/03 и
96/04); Правилникот за класификација на расходите ("Сл. Весник на РМ", бр. 103/01, 45/03, 85/04, 4/05 и
24/05);Правилникот за класификација на приходите ("Сл. Весник на РМ",бр. 100/01,45/03,7/04, 85/04,
42/05, 68/05,30/06,138/06,55/07 и 102/07) и други прописи,сите корисниците на средствата од буџетите и
фондовите се должни да изготват Завршна сметка за 2018 година. Истите субјекти се задолжени да
изготват и достават Извештај за финансиско работење и финансискиот резултат на субјектот во периодот
јануари-декември во наведената календарска година како прилог на завршната сметка.
Во тој контекст, Ви доставувам

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
НУ СПОМЕН КУЌА НА МАЈКА ТЕРЕЗА- СКОПЈЕ
Преку сметката на приходи од буџетот на Р. Македонија – 603 за период:
јануари – декември 2018 година
Приходи:
Министерство за kултура

ПРИХОДИ

- Потпрограма: Дејност на музеите

6.191.819,00

Вкупно:

6.191.819,00

Трошоци:
Министерство за kултура

ТРОШОЦИ

- Потпрограма: Дејност на музеите

6.191.819,00

Вкупно:

6.191.819,00

1

Преглед на приходите и трошоците

I

Остварени вкупно ПРИХОДИ

1

ОСНОВНИ ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА И
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ

4.175.933,00

2.

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА, ТРАНСПОРТ, ЕЛ.
ЕНЕРГИЈА
ПАТНИ И ДНЕВНИ ПРИХОДИ
МАТЕРИЈАЛИ (КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА)
ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ (ОДРЖ. НА ЗГРАДА, ОПРЕМА)
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ
ДОГОВОРНИ УСЛУГИ (ПЕЧАТЕЊЕ, ПРЕВОДИ И ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ)

783.280,00

3.
4.
5.
5.1
6.

7.
8.

297.172,00
57.529,00
137.494,00
289.635,00
341.236,00

НАБАВКА НА ОПРЕМА

61.490,00

ОТПРЕМНИНА ЗА ПЕНЗИЈА

48.050,00

ВКУПНО:

6.191.819,00

II

Остварени вкупно ТРОШОЦИ

1

ОСНОВНИ ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА И
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ

2

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА,
ТРАНСПОРТ, ЕЛ. ЕНЕРГИЈА)
ПАТНИ И ДНЕВНИ ПРИХОДИ
МАТЕРИЈАЛИ (КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА)
ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ (ОДРЖ. НА ЗГРАДА, ОПРЕМА)
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ
ДОГОВОРНИ УСЛУГИ (ПЕЧАТЕЊЕ, ПРЕВОДИ И ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛУГИ)
НАБАВКА НА ОПРЕМА

3.
4.
5.
5.1
6.
7.
8.

2018

ОТПРЕМНИНА ЗА ПЕНЗИЈА

2018

4.175.933,00

783.280,00
297.172,00
57.529,00
137.494,00
289.635,00
341.236,00
61.490,00

48.050,00

ВКУПНО:

6.191.819,00
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ОСВРТ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРИХОДИ /ТРОШОЦИ И НИВНАТА СТРУКТУРА ВО 2018 ГОДИНА

1: ОСНОВНИ ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ, ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК ОД ПЛАТА И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТИ

Во сФерата на исплатата на платите и надоместоците од плати како и секоја така и оваа 2018 година
евидентираните финансиски податоци се одраз на пресметаните и исплатените бруто плати и надоместоци
од плати од оваа сметка на Спомен куќата, пресметани согласно предвидените бруто износи за исплата на
плати на вработените од страна на ресорното министерство .
2: КОМУНАЛНИ УСЛУГИ, ГРЕЕЊЕ, КОМУНИКАЦИЈА, ТРАНСПОРТ, ЕЛ.ЕНЕРГИЈА

Структурата на приходите и расходи во сферата на комуналните услуги е во сооднос со тековните
потреби на Спомен куќата за струја, вода, ѓубретарина и сл. Овој расход во однос на 2017 година бележи
мало намалување, од причина што еден дел од трошоците се платени од сметката за сопствени приходи.
3: ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ
Исто така и кај патни и дневни трошоци во однос на 2017 година бележиме мало намалување.
4: МАТЕРИЈАЛИ (КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ, СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА)
Овие трошоци се однесуваат на набавката на потребните материјали за редовното функционирање
и тоa : канцелариски материјали, средства за хигиена и други тековни потреби на Спомен куќата.
5: ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ, ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОБЈЕКТ

Се однесуваат на набавката на потребните услужни активности кои се однесуваат на тековните
трошоци за одржување на Спомен куќата. Кај овој трошок имаме значително намалување поради тоа што
од Февруари 2018 година, Спомен куќа остана без физичко обезбедување. Во моментот Спомен куќа има
патролно обезбедување, преку агенција ОСА.
6: ДОГОВОРНИ УСЛУГИ
Во најголем дел во оваа категорија на трошоци, се однесуваат трошоците за договорни услуги,
преводи, изработка на рамки за фотографии, печатење на форекс и друго, како и трошок за едно лице
ангажирано со договор за привремено вработување.
Трошоците за реализација на проекти се инкорпорирани во прегледот на трошоци.

3

ОПШТ ОСВРТ
Од годишниот преглед на работењето на Спомен куќата Мајка Тереза, преку буџетската сметка
може да се констатира следното:
- Износот на буџетските приходи во целост се поклопува со износот на трошоците направени во 2018
година и помеѓу нив нема разлика. Во тој контекст Спомен куќата Мајка Тереза преку сметката на
буџетските приходи не остварува ниту позитивен ниту негативен финансиски резултат (добивка/загуба).
- Кумулативното намалувањње на буџетските приходи /трошоци, се должи првенствено на намалениот
износ на средства за комунални услуги, патни и дневно трошоци,канцелариски материјали,обезбедување
на објектот. Инаку од оваа сметка редовно се покриваат најголем дел од трошоците за плати од вкупно
предвидените буџетски износи за покривање. Останатите потреби се подмируваат од сметката на
сопствените приходи.
Ви благодарам,

Извештајот го подготвил

Со почит,

Одговорен за сметководствени работи

Директор

Марија Јаковиќ

Аријан Асланај
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