
Почетна состојба на 01.01.2018 година 9.551.738,00 ден.             

PRIHODI

-  ден.                                    

B)  Prihodi od pozitvni kursni razliki 4.490,00 ден.                           

V) Prihodi od Proekti Grantovi 33.067.057,00 ден.                   

Г)  Приходи од надомест 348.740,00 ден.                        

Д) Prihodi od Членарини 7.300,00 ден.                           

Ѓ) Приходи од консултантски услуги 656.936,00 ден.                        

34.084.523,00 ден.           

Вкупно средства за располагање 43.636.261,00 ден.           

TROШOCI

1

7.471.447,00 ден.                     

2 Помошен материјал за проектни активности 

(вклучувајки и камери, гпс уреди и сл) 427.981,00 ден.                        

3

1.859.107,00 ден.                     

4
Транспортни трошоци(бензин,такси превоз,  

патарина, автобуски карти, авионски карти, 

патни трошоци за учесници ) 927.613,00 ден.                        

5

116.963,00 ден.                        

6

9.346.025,00 ден.                     

7 481.933,00 ден.                        

Македонско еколошко друштво Скопје

          FINANSISKI IZVE[TAJ ZA PERIOD

01.01.2018-31.12.2018

A) Prihodi od kamati

V) Prihodi od donacii

Vkupni prihodi за период 01,01,-31,12,2017:

Плати за вработени (координатори, асистенти на 

проекти и сл)

Kancelariski materijali и канцелариска опрема 

Трошоци за комуникациски услуги (ПТТ, 

Интернет и сл).

Tro{oci za исплатени хонорари врз основа на 

договори

Дневници и данок за дневници 



8

996.713,00 ден.                        

 Банкарски провизии и негативни курсни разлики 145.749,00 ден.                        

9

592.656,00 ден.                        

10

Данок на имот 7.720,00 ден.                           

11

Одржување на возила, компјутерска опрема и 

инвентар 587.661,00 ден.                        

12

Трошоци за хотелски услуги и освежување 2.457.806,00 ден.                     

13

Трошоци за репрезенатција и освежување 158.514,00 ден.                        

14
Трошоци за продукција на информативно-

еукативни и информативни материјали 

(копирање, печатење, укоричување) 438.408,00 ден.                        

15 176.363,00 ден.                        

16 110.123,00 ден.                        

17

1.401.473,00 ден.                     

18 56.567,00 ден.                         

27.760.822,00 ден.           

Danok na nepriznati tro{oci 38.665,00 ден.-                  

Обврски за доплата во 2018 година -  ден.                            
Крајна состојба на 31.12.2017 15.836.774,00 ден.           

Трошоци за кирија и режиски трошоци (наем на 

деловен простор, наем на сали и опрема за 

конференции, режиски трошоци канцеларија, 

режиски трошоци-струја ,парно, вода и други 

комунални трошоци )

Ostanati трошоци (правни, ревизорски ,нотарски 

и други услуги)

Субгрантирање по основ на договори 

Трошоци за котизации и членарини

Набавка на основни средства (возила, компјутери 

, мебел, камери, проектори и сл) 

Останати расходи

Vkupni tro{oci:
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