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ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ

СКУП Македонија продолжи да ја надоградува својата работа и своето
искуство и во текот на 2020 година и покрај предизвиците со кои бевме
соочени како организација со појавата на Корона кризата кај нас. Сепак,
успеавме да ги спроведуваме тековните проектни активности како
регионално,така и национално.
На регионален план СКУП продолжи со имплементација на регионалниот
проект „Робин Худ“, менаџиран од страна на црногорската невладина
организација „35 мм“, а во која освен нашата земја, учествуваат и
Србија, Босна и Херцеговина и Косово. Проектот траеше од 1.09.2019
година до 1.10.2020 година. Се состои од реализација на серија
документарни филмови за социјални теми и проблеми на граѓаните кои
доаѓаат во судир со институциите, како и констатирање на системски
грешки.
Исто така, СКУП и оваа година продолжи со имплементација на
тригодишниот проект поддржан од ЕУ-„Заедно во борба против
корупцијата“, во соработка со невладината „Медиум“ од Гостивар и
Институтот за човекови права од Скопје. Проектот содржи низа
активности за реализирање на борба против корупцијата во државата.
Во рамките на предвидените 40 месеци колку што трае проектот
изработен беше Прирачник за правнички изрази наменет за новинарите
и активистите на граѓанските организации, потоа се следеше работата на
неколку телевизии со национална концесија за да се утврди присуството

на истражувачкото новинарство, а се следеше и работата ја Јавното
правобранителство, се одржаа и тренинзи на новинари и активисти за
истражувачко новинарство во неколку локални средини во земјава, како
и серија истражувачки стории на тема корупција од различни области.
Проектот финишираше со регрантирање на граѓански организиции на
кои им се доделија средства за реализација на нивни активности во
рамки на проекти за борба против корупцијата. Проектот започна на 1
јануари 2018 година и ќе трае до 30 април 2021 година.
Почнувајќи од 1 јули 2020 година, на СКУП му беше доделен
Институционален грант во рамки на програмата Цивика Мобилитас,
проект за Швајцарската агенција за развој и соработка, кој го
спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна
соработка и ФЦГ Шведски развој АБ.
Институциналниот грант е насочен кон зацврснување на капацитетите на
организацијата преку серија проектни активности, како и реализација на
истражувачки стории со цел подобрување на работата на СКУП, како
внатрешно, така и надворешно во насока на поголема видливост во
јавноста. Проектот трае од 1.07.2020 година до 1.06.2021 година со
можност за продолжување од уште една година.
Исто така, почнувајќи од 1.07.2020 година СКУП почна со реализација на
проектот „Разоткривање наративи преку проверка на факти“, поддржан
од European endowment for democracy. Проектот трае седум месеци,
заклучно со 1.02.2021 година. Преку проектот, СКУП реализира серија
документарци на различни теми, прикажувајќи го животот во земјава во
време на Корона кризата во повеќе различни сфери. Воедно, преку
проектот, ЕЕД го поддржа СКУП во разоткривање на профилите за
имотните состојби на функционерите и нивно прикажување во јавноста
преку платформата ПЕП-pep.scoop.mk
Оваа платформа беше надоградена и со финансиската помош од Global
Initiative-Resilience fund, со кој проект СКУП доби четиримесечна помош
во надоградување на платформата со истражување на имотните состојби
и на судиите. Во рамките на овој проект беа продуцирани и три стории

за илегалната трговија со мигранти, лекови и дроги, како и два
документарци за имотните состојби на функционерите и судиите. Во
месеце декември 2020 година беше организирана и конференција (со
присуство во живо, како и онлајн) „Улогата на медиумите и невладините
организации во борбата против организираниот криминал“, на која
учество земаа претставници од Управата за финансиска полиција,
Царината, Државната комисија за спречување на корупција, како и
претставници на невладиниот сектор и медиуми, кои зборуваа за тоа
како да се подобри соработката на невладините и медиумите со
институциите во борбата против организираниот криминал.
Истражувачките стории и куси видео документарци кои беа
продуцирани во рамките на горенаведените проекти беа објавени (а и се
уште се објавуваат) на Македонската радио телевизија-програмите на
македонски и албански јазик, а исто така беа и репризирани.
Имено, СКУП договори соработка и склучи Меморандум за соработка со
МРТВ, на која ексклузивно ги објавува продуктите од својата работа.
Нашите материјали, исто така, се објавуваат и на нашата веб страница
www.scoop.mk, како и на платформата pep.scoop.mk, но и се објавуваат
и на социјалните мрежи, од каде можат потоа да се преземат за
реобјавување без надомест.
Корона кризата се одрази и на нашата работа, како и на работата
во другите невладини организации. Во текот на 2020 година, бројот на
вработени во СКУП беше тројца, иако бројот на ангажирани лица во
разни проектни активности на организацијата се зголеми. За нас како
организација е значајно тоа што во нашата работа вклучивме и лицаволонтери, млади луѓе кои доаѓаат кај нас за да може да го совладаат
занаетот, но и да научат како административно се водат проектите.
Во текот на целата претходна година СКУП одржуваше редовни
состаноци на членството и конституентите со цел да ги запознае своите
поддржувачи за тековните проектни активности и целите кои се зацртани
за организацијата. Во насока на исполнување на целите, членови и
поддржувачи на СКУП се вклучија во серија работилници кои членовите

на СКУП ги организираа за помладите колеги со цел да ги прошират
свлоите знаења за начинот на изработка на стории и нивна
визуелизација, како и пребарување на податоци по постоечките дата
бази во земјава и во светот.
СКУП-Македонија, секоја година, согласно законските прописи на
својата веб страница www.scoop.mk ги објавува финансиските и
наративните извештаи, а отсега тоа го прави во нов формат, со кусо
наративно објаснување на проектите спроведени во таа, конкретна
година. Форматот на извештаите е ревидиран по насоките дадени во
рамките на програмата Цивика Мобилитас. Исто така, СКУП на својата
веб страница www.scoop.mk ги објавува постоечките интерни документи
по кои се раководи при работењето.
Меѓу целите кои СКУП ги има зацртано е и анимирање на младите
новинари-студенти со цел да се приклучат во работата на СКУП, за која
цел СКУП објави повик за волонтери со цел да ги анимира помладите
колеги да ни се приклучат. Исто така, практикуваме и директни средби
со студентите кои евентуално би сакале да ни се приклучат. Праксата на
анимирање на студенти/волонтери СКУП ќе ја практикува и понатаму.

ВМРЕЖУВАЊЕ

Во текот на годината, СКУП ги прошири контактите со невладините
организации во рамките на своите проектни активности, но и пошироко.
Во изминатиот период, СКУП имаше плодна соработка со Платформата за
борба против корупцијата во рамките на која членуваат повеќе
невладини организации, каде заеднички реализираме во моментов
краткорочен проект со фокус-следење на работата на Државната
комисија за спречување на корупцијата. Воедно, во овој извештаен
период СКУП имаше плодна соработка и со Хелсиншкиот комитет за
човекови права, со кој заеднички реализиравме истражувачка сторија.
Исто така, во изминатиот период СКУП активно соработуваше со

следните организации: Институт за човекови права, Медиум од Гостивар,
со кои заеднички го реализираме проектот „Заедно во борба против
корупцијата“, во рамките на кој активно соработуваме со следните
организации и ја следиме нивната работа: Зелен институт, Сведок,
Мултикултура, Ромски Деловен Информативен Центар, Медиа Плус-Штип,
Здружение за локален и рурален развој, Инви идеа, Радар, Блинк 42-21,
Полио Плус.
Потоа, во текот на 2020 година соработувавме и со Институтот за
демократија „Социетас Цивилис“, како и со „Транспаренси Интернешнл“;
„Ајде Македонија“..Нивните извештаи, согледувања и анализи ни
помогнаа во процесот на изработка на истражувачките стории, но и во
тоа да може подетално да објасниме некој проблем пред јавноста и
граѓаните.
СКУП е дел од Коалицијата за заштита на правата на свиркачите во
Југоисточна Европа, но и Платформата за борба против корупција. Во
рамките на оваа Платформа, СКУП е дел од активностите на група
невладини организации кои спроведуваат серија активности за
укажување на системските пропусти, а со цел за подобро спроведување
на законската регулатива во земјава.
Сите претходно наведени организации ги наведовме бидејќи со нив
соработувавме или на полето на изработка на истражувачки стории или
на полето на одржани работилници за дообука на членовите на СКУП.
Исто така, СКУП продолжува да ја продлабочува соработката и со други
невладини организации како дел од програмата Цивика Мобилитас, меѓу
другото, и во насока на изнаоѓање начини како полесно земјава да се
справи со предизвиците кои со себе ги носи Корона кризата.

ИЗРАБОТКА НА СТОРИИ

СКУП во процесот на предистражување и истражување на сториите ги
користи граѓаните, како и невладините организации, а за содржината во

сториите се потпираме на документи, јавно објавени податоци како и
бази на податоци. За секоја истражувачка сторија на која ја работиме,
разговараме со најмалку еден граѓанин кој понекогаш е и анонимен
извор, но неговите сознанија понатаму ги користиме за да поставуваме
Барања по слободен пристап на информации од јавен карактер до
државните и јавни институции.
Секоја истражувачка сторија на СКУП-Македонија се темели на сознанија
на граѓани и/или невладини организации.
Иако на почетокот на годината, се соочивме со Корона кризата, СКУП
продолжи да работи на терен, собирајќи изјави и податоци со цел
проектните активности да се реализираат непречено. Во текот на
реализација на сториите и документарците ги почитувавме сите мерки и
протоколи поврзани со Корона кризата.
Во истражувачките стории кои СКУП ги работеше во текот на 2020
година учествуваа најмалку шест новинари, од кои дел беа поискусни, а
дел млади новинари. Се надеваме дека бројката на нови членови на
СКУП ќе се зголеми во следниот период.
СКУП пред изработка на секоја сторија одржува редовни состаноци со
сите вклучени во изработка на сторијата со цел да се направи
предистражување, да се соберат сите неопходни податоци и материјал и
да се консултираат сите засегнати страни. При изработката на сториите
секогаш се обидуваме да ја вклучиме и соодветната граѓанска
организација која е засегната или вклучена во конкретното прашање, а
исто така и консултираме експерти.
СКУП во текот на реализација на истражувачките стории пристапува со
почит и доверба кон секој граѓанин кој пристапува кон СКУП. Ние, како
организација им го заштитуваме идентитетот доколку е тоа потребно.
СКУП-Македонија во изминатиот период ја истражуваше работата на
повеќе државни институции преку серија на пишани и видео ТВ
истражувачки стории/документарци.

Нашата организација преку изработка на своите документарни филмови,
кои се изработуваат во рамки на програмата Цивика Мобилитас, како и
во рамки на други, тековни проекти придонесе кон зголемување на
свеста кај функционерите за потребите на граѓаните. Имено, веднаш по
емитување на нашиот документарец за животот на лицата со посебни
потреби во време на Корона, вицепремиерот Артан Груби оствари средба
со невладината Полио Плус со цел да се запознае со потребите на оваа
категорија граѓани,што беше и фокус на нашиот документарец. Исто
така, градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски објави на
социјалните мрежи дека започнале со спуштање на тротоарите во градот
со цел да се овозможи непречено движење на лицата со попреченост во
градот. Овој документарец имаше повеќе од 48000 гледања само на
социјалните мрежи во период од неполн месец, не земајќи ги предвид
бројките за гледаност на националниот сервис, МТВ.
Како резултат на работата на СКУП, како и на други невладини
организации, Владата ја подобри својата работа во однос на
транспарентноста и отвореноста кон граѓаните. Имено, во изминатиот
период, преку серијал на истражувачкии стории, како видео, така и
пишани, СКУП пишуваше за примањата и имотите на функционерите,
како и за трошоците за репрезентација на институциите. По ова,
забележавме дека Владата донесе низа одлуки, подобрувајќи и
наложувајќи им на институциите јавно да ги објават платите на
функционерите, а и јавно ги објавија трошоците поврзани со
репрезентацијата на институциите. Ваквата пракса е преточена и во
Стратегијата за транспарентност на Владата на Република Северна
Македонија (2019-2021)https://vlada.mk/sites/default/files/dokumenti/strategii/strategija_za_transp
arentnost_mk.pdf
СКУП работи на имплементација на Стратегијата на Владата за соработка
со граѓанскиот сектор преку тоа што е активно вклучена во тековните
активности на Советот за соработка со граѓанскиот сектор, преку
претставниците во овој Совет кои се вклучени и во Платформата за
борба против корупција каде членуваме. Но, исто така, елементите од

Стратегијата ги имплeментираме и промовираме преку процесот на
реализација на нашите истражувачки стории.
СКУП во рамки на регионалната емисија „Робин Худ“ која ја спроведува
невладината организација „35 мм“ од Црна Гора, пишуваше за
проблемите со кои се соочува скопјанецот Реџеп, кој заедно со своето
семејство живееше во трошните, руинирани бараки во скопската населба
Бутел. Тие едвај врзуваа крај со крај, преживувајќи и хранејќи се од
контејнери. Овој документарец беше објавен на МТВ. По неговото
објавување, Реџеп е преместен во двособен стан во општина Чаир,
неговите деца, кои претходно не беа ниту евидентирани во системот,
сега се заведени, а едното од нив оди и во училиште. Реџеп во
наредните две години е ослободен од давачки кон државата. Навистина
сме горди што помогнавме на ова семејство со цел да добие пристојни
услови за живеење.
Со помош на Институционалниот грант, како и други активни грантови,
СКУП остварува поголемо присуство на социјалните мрежи. Доказ за тоа
е што само една сторија е прочитана од најмалку 48.000 читатели на
социјалните мрежи, не земајќи предвид гледаност на националниот
сервис каде се емитуваше.
Коментарите на нашите истражувачки стории доаѓаат како резултат од
процесот на бустирање, односно промоција на истражувачките стории на
социјалните мрежи.
СКУП досега реализираше неколку заеднички иницијативи за
подобрување на работењето на државните и јавни институции. Како
пример би го навеле следењето на работата на Државното
правобранителство во рамките на проектот „Заедно во борба против
корупцијата“, во рамките на кој организиравме и конференција каде се
зборуваше за подобрување на работата на ова државно тело. Во овој
проект СКУП заедно Институтот за човекови права редовно ги следи сите
судски процеси на Државното правобранителство, врз база на што се
изработуваат квартални извештаи и препораки со помош на докажани
експерти за работата на оваа институција. Исто така, во овој извештаен

период реализиравме и истражувачка сторија за состојбата на лицата со
попреченост во соработка со Полио плус со цел да влијаеме за
зголемување на свеста кај надлежните за проблемите со кои во овие
услови на Ковид се соочува оваа категорија на граѓани.
СКУП во изминатиот период ја зајакна соработката со Здружението на
граѓани за заштита на правата и интересите на вработените во
државната администрација и заштита на државниот имот „Праведни и
професионални“ Скопје со кои договараме заедничка соработка на
полето на реализација на теми од заеднички интерес. Воедно, имавме и
добра соработка со Здружението на граѓани за локален и рурален развој,
Тетово.
Практично, СКУП отвори многу теми кои во јавноста кои иницираа
поширока дебата или реакција од страна на надлежните. Работата на
СКУП се повеќе се промовира (посебно на социјалните мрежи и на
телевизиите) и привлекува интерес од се поголем број претставници на
невладини организации, како и граѓани.

УЧЕСТВО НА ФОРУМИ/ДЕБАТИ

Претседателот на организацијата, Зоран Иванов, како и членот на
Управниот одбор и ко-основач на СКУП, Џељаљ Незири во текот на 2020
година учествуваа на серија дебати и телевизиски емисии од различен
профил како дома, така и во странство.
Претседателот Иванов учествуваше повеќе на домашните комерцијални
телевизиски станици, како гостин во „Само вистина“на Канал 5, како и
други емисии.
Џељаљ Незири пак, учествуваше во повеќе медиуми на македонски и на
албански јазик, а и редовно учествува со изјави на повеќе актуелни теми
како во медиумите на македонски, така и на медиумите на албански
јазик. Во прилог и линкови од дел од неговите учествувања на емисии:

1. https://www.facebook.com/tv21hd/videos/677923289538981/

2. https://www.facebook.com/1451452265/posts/10222825507293524/

3. https://youtu.be/-bYiUZazG9Y

4. https://www.facebook.com/KlanMacedoniaTelevision/videos/182153936964497/

5.
https://www.facebook.com/AlsatMTelevision/videos/1069290536875703/

6. https://m.youtube.com/watch?v=HBKdlK_iTFw&feature=emb_title
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ЕМБС: 06689728
Целосно име: Здружение-Центар за истражувачко новинарство
СКУП-МАКЕДОНИЈА Скопје
Вид на работа: 540
Тип на годишна сметка: Годишна сметка
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2020

Биланс на приходи и расходи

Ознака
за АОП

Опис

201

- - Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ
РАСХОДИ, УСЛУГИ И
АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)

202

Претходна
година

Бруто
за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

625.809,00

1.375.797,00

- - Потрошени материјали

26.962,00

84.817,00

203

- - Потрошена енергија

38.546,00

27.691,00

204

- - Други услуги

244.482,00

733.154,00

205

- - Превозни и транспортни услуги

107.073,00

116.352,00

209

- - Наемнини

203.364,00

410.977,00

210

- - Други материјални расходи

5.382,00

2.806,00

211

- - ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)

6.795.888,00

8.634.745,00

212

- - Провизија за платен промет

58.045,00

54.445,00

215

- - Дневници за службено патување

75.949,00

51.569,00

217

- - Негативни курсни разлики

18.484,00

30.100,00

219

- - Други расходи

1.347.264,00

3.158.100,00

221

- - Пренесени средства

5.296.146,00

5.340.531,00

222

- - КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА
(223+224+225)

524.336,00

105.583,00

224

- - Средства за опрема

509.930,00

105.583,00
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225

- - Други капитални средства

14.406,00

230

- - ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА
ПЛАТИ(231+232)

2.281.158,00

2.350.194,00

231

- - а) Вкалкулирани плати

2.281.158,00

2.350.194,00

233

- - Даноци и придонеси кои не
зависат од резултатот

235

- - ВКУПНО РАСХОДИ
(201+211+222+226+230+233+234)

236

4.640,00
10.227.191,00

12.470.959,00

- - Остварен вишок на приходидобивка пред оданочување(250
минус 235) ако 250>235

2.852.414,00

1.117.213,00

238

- - Остварен нето вишок-добивка
(236-237)

2.852.414,00

1.117.213,00

239

- - Вкупно (235+236) или (235+237)
ако 237 е поголeмо од 236=252

13.079.605,00

13.588.172,00

243

- - Приходи од камати и позитивни
курсни разлики

4.436,00

5.731,00

244

- - Приходи од членарини, подароци,
донации и приходи од други извори

11.998.049,00

10.580.377,00

246

- - Сопствени приходи

247

- - Други приходи

248

- - Пренесен дел од вишокот на
приходите од претходната година

250

27.000,00
122.650,00
1.077.120,00

2.852.414,00

- - ВКУПНО ПРИХОДИ
240+243+244+245+246+247+
248+249

13.079.605,00

13.588.172,00

252

- - ВКУПНО (250+251)=239

13.079.605,00

13.588.172,00

438

- - Број на работници

4,00

3,00

Биланс на состојба
Ознака
за
АОП

Опис

Претходна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

1

- - АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА
(002+003+008+009)

845.645,00

2.060.565,00

1.384.915,00

675.650,00

2

- - НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

482.000,00

490.676,00

98.135,00

392.541,00

3

- - МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до
007)

363.645,00

1.569.889,00

1.286.780,00

283.109,00
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6

363.645,00

1.569.889,00

10

- - ПАРИЧНИ
СРЕДСТВА,КРАТКОРОЧНИ
ПОБАРУВАЊАИ АКТИВНИ
ПРЕСМЕТКОВНИ СMETKИ
(011+018+019+020+021+022+023+024)

2.872.242,00

1.178.344,00

1.178.344,00

11

- - ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)

2.851.924,00

1.156.106,00

1.156.106,00

12

- - Жиро сметка

2.834.633,00

693.006,00

693.006,00

14

- - Девизна сметка

431.858,00

431.858,00

17

- - Други парични средства

17.291,00

31.242,00

31.242,00

20

- - ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ
АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

19.012,00

19.012,00

19.012,00

23

- - ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕЌЕ
ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ

489,00

489,00

489,00

24

- - АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)

817,00

2.737,00

2.737,00

27

- - Други активни временски
ограничувања

817,00

2.737,00

2.737,00

28

- - МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ
ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР,
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И
СТОКИ (029 до 034)

107.388,00

107.388,00

31

- - Ситен инвентар

107.388,00

107.388,00

42

- - ВКУПНА АКТИВА
(001+010+028+035+038+041)

3.346.297,00

1.492.303,00

44

- - ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ
СРЕДСТВА

845.645,00

675.650,00

45

- - Деловен фонд

845.645,00

675.650,00

51

- - IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И
ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СMETKI
(052 ДО 061)

2.872.242,00

61.131,00

53

- - б) Добавувачи

19.011,00

8.565,00

54

- - в) Обврски спрема државата за
даноци и придонеси и други обврски

817,00

6.081,00

56

- - Други краткорочни обврски

2.852.414,00

46.485,00

62

- - V. ПAСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 дo 065)

1.117.213,00

64

- - Дел од вишокот на приходите
пренесен во наредната година

1.117.213,00

69

- - ВКУПНА ПАСИВА
(044+046+047+051+062+066+067+068)

- - Опрема

3.717.887,00

3.717.887,00

1.286.780,00

283.109,00

1.853.994,00

1.853.994,00
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Државна евиденција

Ознака
за АОП

Претходна
година

Опис

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

633

- - Набавна вредност на останат
нематеријален имот

634

- - Ревалоризација на останат
нематеријален имот

635

- - Исправка на вредност на
останат нематеријален имот

482.000,00

392.541,00

651

- - Набавна вредност на
компјутерска опрема )

535.746,00

557.450,00

653

- - Исправка на вредност на
компјутерска опрема

341.789,00

410.069,00

654

- - Сегашна вредност на
компјутерска опрема(< или = АОП
006 од БС)

193.957,00

147.381,00

675

- - Издатоци за авторски хонорари
(< или = на АОП 219 од БПР)

287.848,00

628.482,00

676

- - Издатоци за повремени и
привремени работи (< или = на
АОП 219 од БПР)

929.199,00

2.266.634,00

680

- - Плати(< или = на АОП 231 од
БПР)

1.536.960,00

1.554.191,00

681

- - Придонеси на плати(< или = на
АОП 231 од БПР)

619.986,00

658.055,00

682

- - Даноци на плати(< или = на
АОП 231 од БПР)

124.212,00

137.948,00

687

- - Приходи од позитивни курсни
разлики (< или = на АОП 243 од
БПР)

4.436,00

5.731,00

691

- - Приходи од донации(< или = на
АОП 244 од БПР)

11.998.049,00

10.580.377,00

692

- - Приходи од други извори(< или
= на АОП 244 од БПР)

4,00

149.650,00

695

- - Просечен број на вработени врз
основа на состојбата на крајот на
месецот

482.000,00

490.676,00
98.135,00

3,00

Распоредување на резултатот
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Ознака за
АОП

Опис

Претходна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

351

- - А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК
-ДОБИВКА

2.852.414,00

1.117.213,00

353

- - Б. ОСТАТОК ОД НЕТО
ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ
(351-352)

2.852.414,00

1.117.213,00

358

- - ѓ) Дел за пренос во наредната
година

2.852.414,00

1.117.213,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за
АОП

2598

Опис

- 94.99 - Дејности на други
организации врз база на
зачленување, неспомнати на друго
место

Претходна
година

Бруто за
тековна
година

Исправка
на
вредноста
за тековна
година

Нето за
тековна
година

13.588.172,00

Потпишано од:
Suzana Filipovska
sfilipovska@gmail.com
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber
CA, OU=Symantec Trust Network, O=KIBS AD
Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services
Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и
вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/
одбивање) од страна на Централниот Регистар.
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