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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ЗЈОРМ
ВО ПЕРИОД ОД 01.01.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА
Почетна состојба на сметката на Здружението на 01.01.2013 година изнесува
563.696.00 денари.
На 31.12.2013 година салдото на ЗЈОРМ изнесува 465.269.00 денари.
Моменталната состојба на жиро сметката на ЗЈОРМ, заклучно со 17.02.2014 година
изнесува 545.574.00 денари.
ПРИХОДИ:
1. На почетокот на 2013 година на сметката на Здружението од претходната година
пренесени се 563.696.00 денари.
2. Во периодот од 01.01.2013 година до 31.12.2013 година по основ на членарина
внесени се 648.890.00 денари.
3. Трансфер на средства од Британска Амбасада во Скопје за реализација на проект
328.867.00 денари.
4. Приход од банка по основ на камата во износ од 290.00 денари.
РАСХОДИ:
Вкупен износ од 29.679.00 денари се потрошени за набавка на канцелариски
материјали, од кои
17.389.00 денари за набавка на канцелариски материјал (тонер, папки, банер,
хартија и сл.) потребен за организација на две работилници на тема “Финансиски
истраги“.
Вкупно потрошени средства за гориво и автобуски билети во износ од 62.673.00
денари за превоз на членовите на Извршниот Одбор на ЗЈОРМ и на членовите на
работната група за изготвување на Законот за јавно обвинителство.
Средства во износ од 36.998.00 денари се исплатени за членарина за
интернационалната асоцијација на Јавни обвинители.
Пари во износ 125.388.00 денари потрошени се за поштенски и телефонски
услуги, завршна сметка според упатства на Централен регистар.
10.355.00 денари потрошени за услуги, провизија на банката кај која здружението
има регистрирано трансакциска сметка.
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Сума во износ од 112.00 денари се однесува на негативна курсна разлика, според
податоци обработени од страна на банката.
Сума во износ од 7.430.00 денари е потрошена за сместување на учесници на
семинар во организација на Здружението.
За репрезентативни угостителски услуги потрошени се средства во износ од
199.407.00 денари, од кои
15.971.00 денари исплатени за изнајмување на сала во клуб на пратеници
13.604.00 денари за хотелско сместување
38.420.00 денари за сместувањето на членовите на организацискиот одбор и за
пригоден ручек на учесниците на работилницата Финансиски истраги, во хотел Дрим,
Струга,
10.000.00 денари се потрошени за ручек за учесниците на семинар Финансиски
истраги, одржан во Основниот суд во Тетово,
57.834.00 денари за организација на редовното годишно Собрание на ЗЈОРМ ,
27.345.00 денари за набавка на таблет I Pad за потреби на Здружението, како
основно средство за работа на Здружението
36.233.00 денари за организирање на пригодни ручеци за гости, членови на
Здружението и на работната група за изготвување нацрт текст на Законот за јавно
обвинителство, трошоци за отворањето на новата зграда на Јавното обвинителство
За интелектуални услуги и исплата на персонален данок за патни трошоци се
издвоени парични средства во износ од 7.916.00 денари.
Парични средства во износ од 278.923.00 денари се исплатени како плата и
социјално осигурување за правниот соработник врз основа на договор за вработување на
определено време, вклучително и за услугите кои ги нуди сметководственото биро на
Здружението.
Вкупен износ од 17.595.00 денари се исплатени по основ аконтација за данок од
добивка, обврска што Здружението ја има спрема државата.
Членовите на Здружението кои активно учествуваа во работните групи за изработка
на нацрт текст за Казнена политика, донираа парични средства во вкупен износ од
66.000.00 денари , односно поединечен износ од 6000.00 денари на сметката на ЗЈОРМ.

Во месец ноември 2013 година стапи на сила Правилникот за солидарен фонд, со
кој се отвара посебна сметка на која месечно се издвојуваат околу 5000.00 денари од
вкупно уплатената сума по основ на членарина од сите членови на Здружението.
Состојбата на жиро сметката на Солидарниот фонд заклучно со 31.12.2013 година
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изнесуваше 10.143.00 денари. Досега не се искористени парични средства од сметката на
Солидарниот фонд.
Со отпочнувањето на проектот Финансиски истраги кој е организиран со
финансиска поддршка на Британската Амбасада во Скопје, се отвора посебна потсметка
на ЗЈОРМ – Финансиски истраги Скопје. Врз основа на потпишаниот договор досега се
исплатени две рати од вкупно предвидените три. Првата во износ од 328.867.00 денари е
исплатена во октомври 2013 година за организирање на првите две работилници од
проектот, за подрачјето на Вишо јавно обвинителство Битола и Вишо јавно обвинителство
Гостивар. Втората рата во износ од 717.863.00 денари е уплатена на 16.01.2014 година,
додека исплатата на последната рата во износ од 1960.00 фунти во денарска
противвредност на денот на уплатата, се очекува за реализација на регионалната
работилница. Заклучно со 31.12.2013 година вкупните расходи изнесуваат 89.298.00
денари, од кои
17.389.00 денари за набавка на канцелариски материјали за веќе одржаните
работилници,
За патни трошоци, гориво и патарини за организациски одбор потрошени се
парични средства во износ од 4.612.00 денари,
За превоз на учесници се издвоени 5000.00 денари,
11.182.00 денари се потрошени за поштенски и телефонски услуги, почнувајќи од
месец октомври 2013 година.
780.00 денари провизија на банката кај која Здружението ја има регистрирано
потсметката.
За сместувањето на членовите на организацискиот одбор и за пригоден ручек на
учесниците на работилницата која се одржа во хотел Дрим, Струга се исплатени 38.420.00
денари.
Сума од 11.359.00 денари е потрошена за угостителски услуги, ручек за учесниците
на втората работилница одржана во Основениот суд во Тетово и состаноци на членовите
на организацијата.
По основ на персонален данок пресметан на патните трошоци на учесниците,
исплатени како обврска кон државата се 556.00 денари.
Состојбата на потсметката заклучно со 31.12.2013 година изнесува 244.015.00
денари, додека моменталната состојба е 953.518.00 денари.
Во вкупните приходи и расходи на ЗЈОРМ се вкалкулирани и средствата добиени од
Британската Амбасада, односно средствата кои се потрошени за организацијата и
реализацијата на проектот Финансиски истраги.

