
Образец „ДЕ“  
 

Период

Контролор

4 0 6 5 9 6 4 0 7 0 0 1 0 0 1 4 0 6 3 7 1 4 

Вид

работа

Идентификационен број

ЕМБС

Резервни кодекси

 
Називнасубјектот                      Министерство за правда 

Адреса седиштеителефон Димитрие Чуповски бр.9 Скопје 

Адресазае пошта

Единственданоченброј     4030990254525 

ПОСЕБНИПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на

средства

одБуџетотнафондовите

воденари

Ред

бр

Групана

сметки

сметка

д дел

Позици

Ознака

на
АОП

Износ

Претходна

година

Тековна

година

А НЕМАТЕРИ СРЕДСТВА

Набавнавредностна

основачки

издатоци

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

основачки

издатоци

 
684.377 

 
3.349.302 

д

Акумулирана

амортизација

исправкана

вредноста на

основачкииздатоци

  

Сегашнавредностна

основачки

издатоци

или на АОП од БС

 
684.377 

 
3.349.302 

Набавнавредностна

издатоциво

истражувањаи

развој

Плата и надоместоци на плата на

вработените кои директно работат на

истражува и разво

Трошоци за матери и услуги

користени или потрошени при

истражува и разво

                                                 

рошоци за суровини и материјал трошоци за енергија

трошоци за ситен инвентар трошоци за амбалажа

трошоцизарезервниделовииматеријализаодржувањена

објектите и опремата интелектуални услуги и други



Амортизаци на недвижности

постро и опрема користени при

истражува и разво

Амортизаци на патенти и лиценци

користени при истражува и разво

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

издатоциво

истражувањеи

развој

Ред

бр

Групана

сметки

сметка

д дел

Позици

Ознака

на
АОП

Износ

Претходна

година

Тековна

година

д

Акумулирана

амортизација

исправкана

вредноста на

издатоциво

истражувањеи

развој

Сегашнавредностна

издатоциза

истражувањеи

развој

или на АОП од БС

д

Набавнавредностна

патенти лиценци

концесииидруги

права

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

патенти лиценци

концесииидруги

права

д

Акумулирана

амортизација

исправкана

вредноста на

патенти лиценци

концесииидруги

права

Сегашнавредностна

патенти лиценци

концесииидруги

права

или на АОП од БС

 

д
Набавнавредностна

софтверсолиценца
1.948.103 1.873.733 

.  

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

софтверсолиценца

  

 

д
Акумулирана амортизаци исправка

на вредноста на софтвер со лиценца

 
 
 

1.220.152 

 
 
 

1.491.861 
                                                                                                                                                                  

услугикоисеусловза истражува и разво за сопствени цели  



Сегашнавредностна

софтверсолиценца

или АОП од БС

  

д

Набавнавредност на

софтверразвиенза

сопствена

употреба

727.951 381.872 

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

софтвер развиен

засопствена

употреба

д

Акумулирана амортизаци исправка

на вредноста на софтвер развиен за

сопствена употреба

Сегашнавредностна

софтверразвиенза

сопствена

употреба

или АОП од БС

д

Набавнавредностна

набавенибазина

податоци

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

набавенибазина

податоци

д

Акумулирана амортизаци исправка

на вредноста на набавени бази на

податоци

Сегашнавредностна

набавенибазина

податоци

или АОП од БС

Ред

бр

Групана

сметки

сметка

д дел

Позици

Ознака

на
АОП

Износ

Претходна

година

Тековна

година

д

Набавнавредностна

базинаподатоци

развиениза

сопствена

употреба

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

базинаподатоци

развиени за

сопствена

употреба

д
Акумулирана амортизаци исправка

на вредноста на бази на податоци

развиени за сопствена употреба

Сегашнавредностна

базинаподатоци

развиени за

сопствена

употреба

или АОП од БС



Набавнавредностна

други

нематеријални

права

д

Вредносноусогласување

надруги

нематеријални

права

ревалоризација

д

Акумулирана

амортизација

исправкана

вредноста на

други

нематеријални

права

Сегашнавредностна

други

нематеријални

права

или АОП од БС

Б МАТЕРИ ДОБРА И

ПРИРОДНИ БОГАТСТВА

Земјиште

298.386.000 
 

299.646.000 
 

д

Вредносноусогласување

ревалоризација

земјиште

  

Сегашнавредностна

земјиште

или АОП одБС

298.386.000 299.646.000 

Шуми

д

Вредносноусогласување

ревалоризација

шуми

Сегашнавредностна

шуми

или АОП одБС

Вредносноусогласување

ревалоризација на

материјалните

добраиприродните
богатства

В МАТЕРИЈАЛНИ

СРЕДСТВА

д

Набавнавредностна

информацискаи

телекомуникациск

аопрема

3.344.961 3.958.911 

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

информацискаи

телекомуникациск

аопрема

Ред Групана Ознака Износ

                                                 

Уреди со електронска контрола како и електронски

компоненти кои претставуваат дел од овие уреди радио

телевизискаикомуникационаопремаиапарати  



бр сметки

сметка

д дел

Позици на
АОП

Претходна

година

Тековна

година

д

Акумулирана

амортизација исправка

на вредноста на

информацискаи

телекомуникациск

аопрема

2.885.226 3.399.617 

Сегашнавредностна

информацискаи

телекомуникациск

аопрема

или АОП од БС

459.735 559.294 

Набавнавредностна

компјутерска

опрема

30.737.967 30.999.668 

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

компјутерска

опрема

  

д

Акумулирана

амортизација исправка

на вредноста на

компјутерска

опрема

25.743.676 26.952.226 

Сегашнавредностна

компјутерска

опрема

или АОП од БС

4.994.291 4.047.442 

Набавнавредностна

другиматеријални

средства

2.497.528 1.609.490 

д

Вредносноусогласување

ревалоризација на

другиматеријални

средства

д

Акумулирана

амортизација

исправкана

вредноста на

другиматеријални

средства

Сегашнавредностна

другиматеријални

средства

или АОП од БС

2.497.528 1.609.490 

Драгоцени метали и каме

Антиквитети и други уметнички дела

Други скапоцености

                                                 

 



Г КРАТКОРОЧНИ

ОБВРСКИЗАПЛАТИИ

ДРУГИОБВРСКИ

СПРЕМА

ВРАБОТЕНИТЕ

Обврскизаплатии

надоместинаплати

или на АОП од БС

7.520.254 7.353.551 

Обврскизанетоплати

или на АОП од БС
5.103.213 4.991.983 

Надоместоцинането

плати

или на АОП од БС

  

Даноциодплатии

надомести

или на АОП од БС

386.559 376.110 

Ред

бр

Групана

сметки

сметка

д дел

Позици

Ознака

на
АОП

Износ

Претходна

година

Тековна

година

Придонесиодплатии

надоместиодплати

или на АОП од БС

2.030.482 1.985.458 

Д РАСХОДИ 28.654.808  

Комуналниуслуги

греење

комуникацијаи

транспорт

11.542.338  

д Електричнаенергија

или на АОП од БПР
3.559.080 3.909.676 

д

Водоводи

канализација

или на АОП од БПР

554.427 1.034.450 

д

Пошта телефон

телефаксидруги

трошоциза

комуникација

или на АОП од БПР

5.527.311 5.113.339 

д
Гориваимасла

или на АОП од БПР
1.901.520 1.255.667 

Материјалииситен

инвентар
24.200  

д
Униформи

или на АОП од БПР

д

Обувки

или на АОП од БПР

д

Прехранбенипродуктии

пијалаци

или на АОП од БПР

 
 

24.200 
 

д
Лекови

или на АОП од БПР
  

 
Договорни

услуги
 976.619 872.288 

д
Провизијазаплатен

прометибанкарска

 
818 

1.980 



провизија

или на АОП од БПР

д

Консултантскиуслуги

Издатоциза

авторскихонорари

или на АОП од БПР

708.050 347.200 

д

Осигурувањена

недвижностии

права или на АОП од

БПР

 
267.751 

362.308 

д

Плаќањаза

здравствени

организацииод

Министерствотоза

здравство

или на АОП од БПР

 160.800 

 

д

Здравствениуслугиво

странство

или на АОП од БПР

Другитековни

расходи
15.718.827 16.621.950 

д

Другиоперативни

расходи

или на АОП од БПР

15.718.827 16.621.950 

Разнитрансфери 392.824 222.066 

д

Државнинаградии

одликувања

или на АОП од БПР

  

д

Трансферипри

пензионирање или на

АОП од БПР

392.824 222.066 

Ред

бр

Групана

сметки

сметка

д дел

Позиција
Ознака

на

АОП

Износ

Претходна

година

Тековна

година

Социјални

надоместоци

д

Еднократна парична помош и помош

во натура

или на АОП од БПР

д
Детски додаток

или на АОП од БПР

д
Помош за здравствена заштита на

растени и животни

или на АОП од БПР

д

Исхраназабездомници

идругисоцијални

лица

или на АОП од БПР

Ѓ ПРИХОДИ 362.970.637 352.379.572 

Таксиинадоместоци   

д
Закупнини

или на АОП од БПР
  

Трансфериоддруги

нивоанавласт
362.970.637 352.379.572 

д
ТрансфериодБуџетотна

Република
362.970.637 352.379.572 

  



Македонија

или на АОП од БПР

д

Трансфериодбуџетите

нафондовите

или на АОП од БПР

д

Блок дотации на општината по

одделни намени

или на АОП од БПР

Е ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ   

Просеченбројна

вработениврз

основана

состојбатана

крајотнамесецот

227 226 

 

Во

Наден

Лицеодговорноза
составувањена
образецот

М П Одговорно
лице

М П на ЦРМ и дата на приемот

Контролата ја извршиле  
 
 

 

 


