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ЗА НАС 
Ние сме доброволна, непрофитна, хумана организација од доменот на противпожарната 
заштита, која во континуитет работи и функционира од 1935 година. Со голема љубов и 
посветеност ние  гаснеме  пожари за  зголемување на  безбедноста  на целокупното  
население и приридата. Нашите членови секогаш се подготвени да одговорат на потребите 
и барањата на заедницата, а со тоа и го надополнуваат недостатокот од пожарникари кои 
постои во противпожарниот сектор во државата. Имаме стекнато голема доверба од страна 
на населението, благодарејќи на добро обучениот тим, организациската структура и 
одличната противпожарна опрема и возила со кои располагаме. Нашиот тим секогаш е 
подготвен за брзи интервенции предизвикани од различни елементарни непогоди 
(пожари, поплави, земјотреси, ерозии, ветрови), сообраќајни несреќи и епидемии 
(КОВИД-19), но и вложуваме особен труд во реализирање на нашата програма за 
едукативни и превентивни акции со цел градење свесни и совесни граѓани, како и градење 
на животни вештини каj децата и младината преку образовниот систем, со кои за жал не 
можат да се стекнат преку програмите во образовниот процес. 

ЦЕЛИ 

ДПД Свети Николе ги дефинираше следните цели за периодот 2022 – 2025 и тоа: 

• Градење на функционална наменска гаража за 6 противпожарн возила; 

• Постигнување на долгогодишна финансиска одржливост;

• Институционално jакнење на организацијата; и 

• Градење на мрежа на доброволни противпожарни друштва во РМ.

Страна 

МИСИЈА 
ДПД Свети Николе работи на превенциjа за заштита на животната средина и природата од 
пожари и други штетни влиjаниjа на доброволна основа преку едукација и координациjа на 
граѓаните при директни акции и интервенции. 

ВИЗИЈА 
Свети Николе да биде заедница на здрави, среќни и совесни граѓани кои активно 
придонесуваат за превенциJа  од пожари и останати елементарни непогоди, градеjќи 
хармониjа помеѓу човекот и природата. 

ВРЕДНОСТИ 
ДПД Свети Николе со своите прогресивни идеи базирани на еднаквост, партиципативност и 
консензус, активно работи на промоција на волoнтеризмот во државата и истакнување на 
подзаборавените вредности во општеството, преку промоциjа на хуманоста, алтруизмот, 
филантропиjата и другарството, како темелни во градење на просперитно, богато и безбедно 
општество, секогаш водени од подзаборавената парадигма: 
„Не што општеството направило за Нас, туку што Ние можеме да направиме за него “. 
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РЕЗИМЕ 
Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети 
Николе) во текот на годината спроведе повеќе од 80 активности кои беа предвидени во 
рамките на зацртаните цели за противпожарна превенциjа, едукација, реализациjа на тренинг 
сесии и спроведување на директни акции, произлезени од зацртаната годишна програма кон 
остварување на очекуваните резултати. 
Активностите и постигнатите резултати се должат на годишната програма на ДПД Свети 
Николе, која финансиски е поддржана од страна на ЕЛС Свети Николе, индивидуални донации 
од страна на наши подржувачи, финансиска и поддршка во вид на услуги од страна на бизнис 
заедницата. 

РЕАЛИЗИРАНИ  АКТИВНОСТИ  ВО ТЕКОТ НА  2022 ГОДИНА 
Активно учество на повеќе од 90 доброволни пожарникари во локализирањето на 5 урбани и 
шумски пожари и 20 технички интервенции; 
Преостапено на траJно користење командно-теренско возило LAND ROVER - Filander за 
зголемување на мобилноста и опретивноста на ДПД Свети Николе со Одлука бр. 41-9280/6 од 
27.12.2022 година на Владата на Република Северна Македонија - Дирекциjа за заштита и 
спасување на РСМ; 
Реализирана обука „Беласица 2022“ и сертифицирани 6 наши членови од страна на ДЗС на 
РСМ за справување со шумски пожари; 
Формирана  екипа за брза реакциjа, составена од 8 доброволни  пожарникари  на нашата  ГО 
во склоп на 2 модули на Дирекциjата за заштита и спасување и тоа: регионалниот модул за 
наспапување при поплави и шумски пожари во земJите од Западен Балкан и Република 
Турциjа IPA II Floods & Forest Fires и државниот модул на ДЗС на РСМ за наспапување на 
инциденти на териториjата на Република Северна Македонија; 
Одобрен парнерски проект од програмата на Европската комисиJа ERASMUS + за градење на 
капацитети  од  областа  на  стручното  образование  и  обука  за  возрасни  со  наслов: 
„Заjакнување на отпорноста и еластичноста со решениjа насочени на национални и локални 
научни и практични активности за обуки за градење капацитети за подигнување на свеста за 
ризиците и влиjаниjата предизвикани од човек фактор“; 
Учество на 8 доброволни пожарникари и 4 претставника на партнерската организација 
Операција Флоријан од Велика Британиjа, со 4 противпожарни возила по повод прославата 

„30 години германско-македонска соработка“, кој се оддржа на 17.09.2022 година, 
организиран и спроведен од страна на Германска амбасада Скопје; 
Реализирана работна посета од страна на 5 члена на нашиот стратешки партнер Operation 
Florian од Велика БританиJа, за дефинирање за насоките за продолжување на проектот; 
Учество на повеќе од 50 наши членови на on-line работилници, форуми и обуки, 
организирани  и  реализирани  од  МЦМС, Цивика  Мобилитас, Конект  Скопје, Граѓански 
ресурсен центар, ДирекциJа за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи; 
Набавена приколка „Д250 лидер ТРИГАНО“ за пренос на противпожарни возила 
(четирицикли) и друга противпожарна опрема, во зависност од инцидентот; 
Дониран инвертер клима уред MIdea Forest 3,5KW за обезбедување на подобри услови за 
работа во просториJата за настава, од страна на нашиот долгогодишен поддржувач и 
донатор Г-дин Видан Насков, училиштето Bjästaskolan и Ulf Thors од Кралството Шведска; 
Набавени 2 пумпи за висок притисок HECHT 3230 со капацитет од 681 литри на час, за 
иновативна надградба на 2 четирицикла на ДПД Свети Николе (CF MOTO и HONDA); 
Набавени 2 танка од 100 литри, 2 мини пумпи за нисок притисок, средства за сигнализациjа 
(флешери) и сирена  за надградба на на 2 четирицикла (CF MOTO и HONDA); 
Финансиска поддршка од страна на општествено одговорните компании Вардар Хидро доо 
Скопје и Јофатекс дооел Штип за набавка на противпожарна опрема; 
Спонзорство од индивидуалениот донатор Југослав Димитриевски; 
Донациjа на  25 литри моторно масло и  2 филтри за навално противпожарно возило Денис 
од страна на еден од наjголемите наши поддржувачи и  член  Влатко  Пеев, сопственик на 
Автосервис “ПЕЕВ“ Свети Николе; 
Донарана 20 литри фасадна боjа од страна на општествено одговорната компанија Сачко 
ТП Свети Николе, за фасадирање на фронт страната на објектот на ДПД; Страна 3 
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Донациjа  на  Desktop PC Lenovo Thing Center од страна  на  фасцинантното  хуманитарно 
здружение Донираj Компjутер - Борче Стаменов; 
Набавен перач под висок притисок ВАП - HDEM1901 и црево од 15 метри за оддржување на 
противпожарните возила и опрема на ДПД; 
Набавен на SSD хард диск Kingston 240 Gb за надградба на донираниот десктоп компjутер 
Lenovo Thing Center од страна на Донираj Компjутер - Борче Стаменов; 
Донирани 2 лаптопа DELL од страна на парнерската организација Operation Florian од 
Велика Британиjа; 
Учество на 9 членови на ДПД на настан организиран од страна на ДЗС на РСМ во Скопје - 
спортски центар Борис Траjковски за презентациjа на противпожарна опрема и возила; 
Партиципациjа на 8 члена на настанот „Свети Николе во розово“ по повод месец октомври 
за превенциjа од рак на дојка, во организација на локалната мрежа „НИКА“, Единицата на 
локална самоуправа Свети Николе и ОЖО Свети Николе; 
2 работни посети од 5 члена на противпожарната станица на рафинерија ОКТА АД Скопје; 
Донирана влечна кука од страна на Трајан Трајчев Штип за надградба на транспортното 
противпожарно возило Форд Транзит; 
Работен состанок во резиденцијата на британската амбасадорка нејзината екселенција Г-ѓа 
Рајчел Галовеј, посетата ја реализира делагацијата од 3 члена на ДПД и 1 претставник на 
Операција Флоријан; 
Набавени 3 ПВЦ прозорци и 1 ПВЦ врата за 2 спрат од фронт страната на противпожарната 
станица на ДПД. 
Донирани 4 ЛЕД расветни тела од општествено одговорната компанија OPTONICA Скопје. 

Во спроведувањето на годишната програма не се реализираа сите предвидени активности од 
аспект на скромните финансиски средства со кои располага нашата организација, како и 
актуелната економска ситуација во коJа се наоѓа бизнис заедницата, предизвикана од војната 
во Украина. Најголем дел од неспроведените активности беа од делот на предвидените обуки и 
промоцијата на нашите капацитети пред сите образовните институции, бизнис секторот, 
државните и локални чинители. 

РЕАЛ ИЗИРАН И АК ТИВНОСТИ ОД ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2 0 2 2 
ФИНАНСИРАНА ОД СТРАНА НА ЕЛС СВЕ Т И НИКОЛЕ 

Во календарската 2022 година ДПД Свети Николе спроведе 80% од предвидените активности 
од својата годишна програма финансирана од страна на единицата на локална самоуправа 
Свети Николе. 

  ЕДУКАТИВЕН ДЕЛ - ОБУКИ 
2 работилници по 5 работни часа за противпожарна 
тактика за гасење на урбани пожари на 
работилниците земаа активно учество 8 члена; 
Спроведени 6 часовна работилница за 4 учесници, за 
запознавање со ризик фактори за настанување на 
сообраќајни несреќи; 
8 - часовна на 4 члена за запознавање на опрема за 
опасни материи - HAZMAT (hazardous materials); 
Спроведена 10 часовна обука за користење на дишни 
апарати за 4 пожарникари; 
ЕдикациJа на 8 членови за користење на опремата за 
интервенции при сообраќајни несреќи. 

ПРАКТИЧНИ ОБУКИ 
Спроведена  12 часовна  обука  на  2 тима  од  по  4 члена  пожарникари  за  работа  со  10,5 
метарска скала и тренинг со ПП-млазници и ПП-црева (всмукувачки и потисни); 
Одржана 16 часовна обука на 4 пожарникари за работа за користење на 13,5 метарска ПП- 
скала и работа со сите видови на пумпи со кои располага ДПД; 
Трансферирана обука за користење на дишни апарати во времетраење од 12 часа на 2 тима 
од по 2 учесника; 

Страна 4 
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ПОЖАР - БЕРОВО 
 Учество  на  повеќе  од  10 доброволни 
пожарникари  во локализирањето на 
шумскиот пожар во Берово, на истиот се 
користеше промо тактика и опрема за 
полнење на 1 тонско ведро (танк) на 
хеликоптер, преку   8 тонски танк и 
систем на надолнување на истиот со 
пумпа и линија од 3 всмукувачки и 5 
потисни ПП-црева  од  проточна  вода  - 
река Брегалница. 

ДОНАЦИЈА НА LAND ROVER 
FRILANDER ОД ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

Преостапено на трајно користење 
командно-теренско возило LAND ROVER - 
Filander за зголемување на мобилноста и 
опретивноста на ДПД Свети Николе со 
Одлука бр. 41-9280/6 од 27.12.2022 годдина 
на Владата на Република Северна 
Македонија - Дирекција за заштита и 
спасување 

ФОРМИРАН Т ИМ ЗА БРЗИ РЕ АК ЦИИ ВО СК ЛОП НА ДЗС 

Формиран е тим за брза реакција, составен од 8 доброволни пожарникари на нашата 
ГО во склоп на 2 модули на Дирекцијата за заштита и спасување и тоа: регионалниот 
модул за наспапување при поплави и шумски пожари во земјите од Западен Балкан и 
Република Турција IPA II Floods & Forest Fires и државниот модул на ДЗС на  РСМ  за
наспапување на инциденти на териториJата на Република Северна Македонија; 

Страна 5 
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ОБУКА „БЕЛАСИЦА 2022“ 
Реализирана 3 дневна обука 
„Беласица 2022“ од 31.05. - 02.06.2022 
година за применување на тактики и 
техники за справување со шумски 
пожари, на истата земаа учество 9 
наши членови, при што се стекнаа со 
сертификати за обука за заштита и 
спасување од пожари на отворен 
простор. Обуката успешно ја 
организираше и спроведе тим на 
Дирекцијата за заштита и спасување 
на РСМ 

ТЕХНИЧКИ ИНТЕВЕНЦИИ 
Активно учество на повеќе од 90 доброволни 
пожарникари во локализирањето на 5 пожари- 
урбани и шумски пожари и 20 технички 
интервенции; и 
Учество на 4 наши претставници на трибини и 
работилници на Кризниот штаб на општина 
Свети Николе. 

Страна 6 
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ОДОБРЕН   ЕРАЗМУС +  ПАРТНЕРСКИ ПРОЕКТ 

Одобрен парнерски проект од програмата на Европската комисиJа ERASMUS + за 
градење на капацитети од областа на стручното образование и обука за возрасни со 
наслов: „Зајакнување на отпорноста и еластичноста со решенија за 
национални и локални научни и практични активности за обуки за градење 
капацитети за подигнување на свеста за ризиците и влијанијата 
предизвикани од човек  фактор“, броJ  на  проект: 101092458; Проектот ќе се 
реализира во наредните 36 месеци, а неговата имплементација започнува на 
01.01.2023 година. 

„ 3 0 Г ОДИНИ ГЕРМАНСКО - МАКЕДОНСКА СОРАБОТК А“ 
На покана од Германската амбасада Скопје, а 
по повод „30 години германско-македонска 
соработка“, ДПД Свети     Николе  ја 
презентираше  донираната противпожарна 
опрема и возило (CF MOTO 850ccm) од страна 
на амбасадата  пред   присутните  граѓани, 
организации и институции. На настанот кој 
се се оддржа на 17.09.2022 година во Градски 
парк (Школка).    Донираната    опрема  и  4 
противпожарни    возила  ја  презетираа  и 
демонстрираа 8 доброволни пожарникари и 
4 претставници        на    партнерската 
организација Операција Флоријан од Велика 
Британија. Настанот го  отвори амбасадорката 
на Сојузна Република Германија во Република 
Северна Македонија, нејзината екселенција Г-
ѓа Анке Холштајн. 

РЕДОВНА ГОДИШНА ПОСЕТА НА СТРАТЕГИСКИОТ ПАРТНЕР 
ОПЕРАЦИЈА ФЛОРИЈАН ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 

Реализирана  работна  посета  од  страна  на  5 члена  на  нашиот  стратешки  партнер 
Operation Florian од Велика БританиJа, при што се разговараше за идните правци и насоки 
за унапредување на противпожарниот и спасувачки сектор во нашата држава, преку 
организирање на различни неопходни обуки и со донирање на противпожарни 
возила и опрема. Во склопот на посетата  еден од диеркторите на Operation Florian 
г-дин Roy Barraclough ни донираше 2 лаптоп компјутери  Dell 13 ''. Страна 7 
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Г - ДИН ВИДАН Н АСКОВ,
B J Ä ST A S K O L A N И U L F T H O R S 

Д ОНАЦИЈА  НА ИНВЕРТЕР  КЛИМА УРЕД 

M I D E A  F O R E S T E R   3,5 КW 
Дониран инвертер клима уред Midea Forest 3,5KW 
за обезбедување на подобри услови за работа  во  
просториJата  за  настава. Донацијата е дело на 
нашиот долгогодишен традиционален, поддржувач 
и донатор Г-дин Видан Насков, училиштето 
Bjästaskolan и Ulf Thors од Кралството Шведска; 

НАБАВЕНА ПРИКОЛКА D250 ТРИГАНО 
Набавена мултифункционална приколка Д250 
лидер ТРИГАНО за пренос на противпожарни 
возила (четирицикли) и ПП опрема. 

НАБАВЕНИ 3 ПВЦ ПРОЗОРИ и 1 ПВЦ ВРАТА 
Набавени 3 ПВЦ прозорци и 1 ПВЦ врата за 2 
спрат од фронт страната на противпожарната 
станица на ДПД. Со донацијата многукратно се 
подобрија условите на работа и престој во 
просториите на нашата организација, преку 
подобрена енергетска ефикасност, изразена 
преку зголемена термичка и звучна изолација. 

НАБАВЕН SSD ХАРД ДИСК KINGSTON 240G 
Набавен SSD хард диск Kingston 240 ГБ за подобрување на перформансите на 
донираниот десктоп компJутер Lenovo Thing Center од страна на здружението Донирај 
Компјутер - Борче Стаменов. 

НАБАВЕН ПЕРАЧ СО ВИСОК ПРИТИСОК (ВАП) - HDEM1901 
Набавен перач со висок притисок ВАП - HDEM1901 и црево од 15 метри за оддржување 
на противпожарните возила и опрема на ДПД. 
Страна 8 
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ВЛАТКО ПЕЕВ - АВТОСЕРВИС “ ПЕЕВ“- ДОНАЦИЈА НА 
МОТОРНО МАСЛО И ФИЛТРИ ЗА МАСЛО ЗА ДЕНИС 

Донација  на 25 литри  моторно  масло  и 2 филтри  за мотор  Cammins на навално 
противпожарно возило Денис од страна на еден од најголемите наши поддржувачи и 
член Влатко Пеев, управител на Автосервис „Пеев“ Свети Николе. 

 САЧКО ТП СВЕТИ НИКОЛЕ - ДОНАЦИЈА НА ФАСАДНА БОЈА          
Донарано 20 литри фасадна боја од страна на општествено одговорната компанијата 
Сачко ТП Свети Николе, за естетско подобрување на фронт страната на противпожарната 
станица на ДПД Свети Николе. 

БОРЧЕ СТАМЕНОВ  ДОНАЦИЈА НА ДЕСКТОП  P C  КОМПЈУТЕР            
Донација на Desktop PC Lenovo Thing Center од страна на фасцинантното хуманитарно 
здружение Донирај Компјутер - Борче Стаменов, донациJата овозможи континуирано 
реализација на сите зацртани активности на организацијата. 

СПОНЗОРСТВО ОД ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИТЕ КОМПАНИИ 
ВАРДАР ХИДРО ДОО СКОПЈЕ И ЈОФАТЕКС ДООЕЛ ШТИП И 
ИНДИВИДУАЛ НИОТ ДОНАТОР ЈУГОСЛАВ ДИМИТРИЕВСКИ 

Финансиска  поддршка  од  страна  на  општествено  одговорните  компании  Вардар 
Хидро доо Скопје во износ од 30.750,00МКД, Јофатекс дооел Штип во износ 
12.000,00МКД од и индивидуалниот донатор Југослав Димитриевски со износ од 
6.200,00МКД за набавка на 2 пумпи за надградба на 2 четирицикла (CF MOTO и HONDA), 
за поуспешно и поефикасно настапување на шумски пожари. 
       НАБАВЕНИ 2 ПУМПИ ЗА ВИСОК ПРИТИСОК , 2 ТАНКА И 2 МИНИ 
       ПУМПИ, СИГНАЛНИ УРЕДИ (ФЛЕШЕРИ) И СИРЕНА ЗА 2 ЧЕТИРИЦИКЛИ 

Набавени   2   пумпи   за   висок 
притисок HECHT 3230 со капацитет 
од 681 на час, за иновативна 
надградба на 2 четирицикла (CF 
MOTO и HONDA. 

Набавени 2 танка со капацитет од 100 
литри и 2 мини пумпи за надградба на 
на 2 четирицикла (CF MOTO и HONDA). 
Средства за сигнализација (флешери) и 
уред за тревожење -сирена. 

O P T O N I C A     СКОПЈЕ - ДОНАЦИЈА  НА  РАСВЕТНИ  ТЕЛА 
Донарани 4 штедливи ЛЕД расветни тела од 36W од страна  на општествено 
одговорната компанија Optonica Скопје, за осветлување на 2 простории на ДПД. 
          ТРАЈАН ТРЈЧЕВ  - ДОНАЦИЈА НА ВЛЕЧНА КУКА ЗА ФОРД ТРАНЗИТ
Донарана повеќенаменска влечна кука за противпожарно транспотно возило Форд 
Транзит од страна на нашиот член и поддржувач Трајан Трајчев од Штип. 

УЧЕСТВО НА СОСТАНОЦИ, РАБОТИЛНИЦИ И ФОРУМИ 
• Учество на 50 наши членови на on-line работилници, форуми, работилници и

обуки со физичко присуство, организирани и реализирани од МЦМС, Цивика
Мобилитас, Конект Скопје, Граѓански ресурсен центар, Дирекција за заштита и
спасување (ДЗС) и Центарот за управување со кризи (ЦУК);

• ПартиципациJа на 10 наш претставници на работилници и форуми: работилница
за “Спречување на перење на пари и финансиски тероризам“, работилница за
„Ознака за доверба“, работилница за „Мрежа за финансиска оддржливост на ГО“,
форум „Можеме ли повеќе од грантови“ 14.07.2022г. и форум за „Филантропија“
на 15.12.2022г.; КОНЕКТ Скопје

• Учество  на  3 наши  членови  на  доделување  на  опрема  на  ДПД-а  во  РСМ  на
18.05.2022г.; АРМОР Скопје и Амбасада на Република Хрватска - Скопје

• Учество на 2 претставника на тематски форум „Средба за вмрежување“ од 04 до
06.05.2022г. Охрид; ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Страна 9 
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ПОСЕТА НА РАФИНЕРИЈА ОКТА АД СКОПЈЕ 
Реализирани 2 работни посети на противпожарна 
станица на рафинериjа ОКТА АД Скопjе, за 
запознавање со специфичните работни 
активности на индустриските пожарникари, како 
и за воспоставување на идна соработка, преку 
потпишување на меморандум. 

ПОСЕТА НА  БРИТАНСКА  АМБАСАДА СКОПЈЕ 
Работен состанок во резиденцијата на британската 
амбасадорка, неjзината екселенциjа Г-ѓа Раjчел 
Галовеj, посетата jа реализира делагациjата од 3 
члена на ДПД и 1 претставник на Операција 
Флоријан. На состанокот стана збор за идна 
продлабочена соработка со противпожарниот 
сектор од Обединетото Кралство, преку 
противпожарната организација Operation Florian. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПП ОПРЕМА И ВОЗИЛА 
Партиципација на 9 членови на  ДПД  Свети  Николе  на  
настан за презентација на противпожарна опрема и 
возила, организиран и спроведен од Дирекцијата за 
заштита и спасување на РСМ. Настаност се одржа пред 
спортскиот центар „Борис Трајковски“ - Скопје. 

СВЕТИ НИКОЛЕ ВО РОЗОВО 
Партиципација на 8 члена на настанот „Свети Николе 
во розово“ по повод Октомври - месец за превенција 
од рак на дојка, во организациJа на локалната мрежа 
„НИКА“, Локална самоуправа Свети Николе и 
Опрганизација на жени - Свети Николе. 

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ ВО ДПД 
Посета на повеќе од 10 одделенија од локалните 
образовни  институции  за запознавање  на професијата 
пожарникар. 
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ГОДИНА 
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ГОДИНА 
Приходи за 2022 година Износ 

ЕЛС Свети Николе по програма за работа за 2022 219.999,00 ден. 
Спонзорство од бизнис сектор 48.950,00 ден. 
Индивидуални донации од физички лица 20.000,00 ден. 
Повраток на провизија од Стопанска банка АД Скопје 340,00 ден. 
Вкупно приходи за 2022 година 289.289,00 ден. 
Почетно салдо на 01.01.2022 година 255.038,00 ден. 
Вкупно приходи за 2022 година + почетно салдо од 01.01.2022г. 544.327,00 ден. 

  Расходи за 2020 година Износ 
Потрошена електрична енергија (струја) за 2022 година 35.073,00 ден. 
Набавка на противпожарни и други основни средства: два танка за 
вода од 100 литри, приколка Д250 лидер ТРИГАНО набавка на 
ВАП ХЕЧ бензин 3230, Набавка на ССД хард диск Кингстон 240ГБ, 
Набавка на 3 ПВЦ прозорци и 1 ПВЦ врата влезна, перач под 
висок притисок HDEM1901 и црево од 15м., градежни материјали 
и средства за одржување на објект и возила на ДПД. 

142.391,00 ден. 

Регистрација на ПП возила - Форд Транзит, приколка Д250 ТРИГАНО 15.700,00 ден. 
Уплати за годишна сметка, вистински сопственик и тековна состојба 2.100,00 ден. 
Готовински исплати: - Набавка на гориво за 5 противпожарни 
возила, средства за оддржување на хигиена; набавка на 2 пумпи 
со нисок притисок, средства за сигнализација (флешери) и сирена 
за надградба на 2-четирицикли CF MOTO и HONDA; освежување и 
храна при директни интервенции и тренинг сесии. 

31.000,00 ден. 

Колонијална стока -средства за освежување и храна 21.504,00 ден. 
Гориво за 5 противпожарни возила 20.000,00 ден. 
Печатарски услуги за 2022 година 10.800,00 ден. 
ВЕБ ХОСТИНГ и домејн dpd.org.mk 5.839,00 ден. 
Вкупно расходи за 2022 284.407,00 ден. 
Вкупно банкарска провизија за налози, изводи, водење сметка 5.732,00 ден. 
Вкупно расходи+банкарска провизија за 2022 290.139,00 ден. 

Биланс на состојба на приходи и расходи за 2022 година Износ 
Почетно салдо на 01.01.2022 година 289.289,00 ден. 
Вкупно приходи за 2022 година 255.038,00 ден. 
Вкупно приходи за 2022 година + почетно салдо 544.327,00 ден. 
Вкупно расходи за 2022 година 290.139,00 ден. 
Состојба на сметка на 31.12.2022 година 
Почетно салдо на 01.01.2023 година 254.188,00 ден. 
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