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Постоењето на НВО КХАМ Делчево е иницирано во 1999 год. од група 

ентузијасти од ромска националност, врз основа на нивните уверувања и погледи 

во однос на постоењето на потребата за унапредувањето квалитеот на живеење 

на ромската заедница во Делчево. 

 
 

Структура на НВО "K H A M" -Del~evo 

 

Собрание  
Највисок орган на НВО КХАМ-Делчево  е собранието и го сочинуваат сите 

членови на Здружението. Собранието ги поставува насоките за сите политики на 
здружението и ги усвојува финансиските планови, програми, стратешки цели и 
извештаи.   
 

Управен одбор  
Управниот одбор на НВО КХАМ Делчево е составен од пет члена кои ги 

избира Собранието за период од две години. Управниот одбор ги спроведува 
заедничките политики и ставови утврдени од Собранието, одлучува за 
стекнување и располагање со средства на НВО КХАМ, поготовка на годишна 
програма, прием на нови членки и е одговoрен за спроведување на сите проектни 
активности на НВО КХАМ-Делчево.  

 
Членови на Управен одбор 
1. Аксел Ахмедовски 
2. Желеанка Демирова 
3. Виолета Илиевска 
4. Влатко Даневски 
5. Шериф Ибраимов (до ноември-2012 год.) 
 
Надзорна Комисија 

Тело составено од три члена, одговoрно за следење на наменско трошење на 
средствата и увид во целокупното финансиско работење на НВО КХАМ-Делчево 
 

Членови на надзорна Комисија 
1. Сузана Петровска 
2. Мехмет Мустафов 
3. Тони Стоименовски 

Извршна канцеларија    
Извршната канцеларија е седиштето на Здружението и вработените лица 

кои ги координираат активностите на НВО КХАМ Делчево, спроведуваат 
административно-технички работи, одржуваат контакти со членовите, 
учествуваат во подготовка на стратегии, работни и финансиски планови.  

 

Зекир Абдулов- Извршен директор 
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За успешна работа, остварување на визијата, мисијата и целите на 

здружението се формирани следните сектори: 
 

 
 Образовна Програма 

Елвис Ковачов-Проектен Кординатор 
Сара Јашаровска -Проектен асистент 
Ромина Кајтазова-Медијатор  
Мерсид Мустафов -Медијатор 

 
 Здравствена Програма 

 Зоран Биковски-Проектен Координатор 
Санела Абдулова- Проектен асистент 
Едвин Мемедов - медијатор Виница 
Џинеј  Демиров - медијатор с. Црник 
 
 
 Медиумска компоненнта-Здравствена Програма 
Ромина Кајтазова- радио водител на емисија 

 
 Годишна институционална програма 

  Анита Цоневска-Програмски координатор 
 

 
 Програма вработување 

Бети Толевска 

 
 Сектор-администрација и финансии 

Розета Такева-Финансов администратор 
 
 

www.khamdelcevo.org.mk 
e-mail:nvokhamdelcevo@gmail.com 
Адреса:„Маршал Тито“б.б. Делчево 
tel/faх:++389 (0) 33/413-695 
моб. тел ++ 389 (0) 71 215 356 
 

 
ВИЗИЈА 
 НВО КХАМ Делчево е институционализирана организација во рамките на 
системот на државата и активен чинител кој придонесува за развој на граѓанското 
општество и демократија како и инстутциоален пристап и интеграција на 
ромската популација и другите маргинализирани групи во сите сфери на 
општествениот живот. 
 
МИСИЈА 
 Подигање на образовното ниво и подобрување на социоеконмскиот статус 
на маргиналзираните групи и давање на придонес кон зајакнување на капацитетот 
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на НВОи во Источна Македонија преку соработка со домашни и странски 
институции. 
 
Стратешки цели 

1. Искористување на сите можности и потенцијали на организацијата како и 
развивање на форми за лобирање и застапување за развој на демократија, 
граѓанско општество и човекови права. 

2. Опреационализација и институционализација на локалните акциони планови 
од Декадата на Ромите 2005-2015 год. 

3. Социјална кохезија и намалување на сиромаштијата 
4. Развој и унапредување на доборотворстовото и волонтерството 
5. Подобрување на имиџот и развивање на позитивна слика за Невладиниот 

сектор во државата преку интензивирање на соработката со локалната и 
централната власт. 

6. Кроссекторска и меѓугранична соработка, како и поддршка на 
евроинтеграциските процеси 

Вредности и принципи на работата на НВО КХАМ Делчево 
1. Професионалност и одговорност во работењето 
2. Стручност во извршувањето на задачите 
3. Изнаоѓање на идејни решенија и методологии во спроведувањето на 

различни програми 
4. Креативност во нови приоди 
5. Обезбедување на одржливост при реализација на активностите 
6. Активно вклучување на корисниците во процесот на креирање и изработка 

на програмите 
7. Транспарентност и отчетност во соработката со донаторите и 

корисниците на услугите 
8. Промовирање на вредности на демократско граѓанство во сите сфери на 

работењето 

 
КЛУЧНИ ДОСТИГНУВАЊА 
 

 Остварени дел од предвидените стратешки цели од Програмата на 
НВО КХАМ Делчево за 2012 год. 

 Стартуваше програмата за постдипломски студии на Југоисточен 
Универзитет-Тетово 

 Развој на соработката со локалната власт и локалните институции 
 Јакнење на меѓуетничката соработка и градење на доверба во 

заедницата 
 Изготвување на комуникациска стратегија и план за одржливост 
 Доделен е Општинска награда „Св.кирил и Методи на НВО КХАМ 

Делчево за достигнувања во областа на социо-економската положба 
на Ромите во Делчево 
 

НЕ ПРЕПОЗНАВААТ БИДЕЈЌИ: 

 КРЕИРАМЕ ВИДЛИВИ РЕЗУЛТАТИ 

 РАБОТИМЕ НА ЛОКАЛНО, РЕГИОНАЛНО  И НАЦИОНАЛНО НИВО 

 ВКЛУЧУВАМЕ ЦЕЛНИ ГРУПИ  

 ПРЕПОЗНАВАМЕ АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ 

 JA ИНСПИРИРАМЕ ЗАЕДНИЦАТА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО  КРЕИРАЊЕ НА 
ПОЛИТИКИ НА ЛОКАЛНО НИВО 
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БЛАГОДАРНОСТ 

 За успешното реализирање на Програмата на НВО КХСМ  Делчево  за 2012 

година, голема благодарност упатуваме до CIVICA Мobilitas, чија Програма се 

имплементира од ЦИРа, (Центар за инаституционален развој),  а финасиски е 

поддржана ос швајцарската Агенција за развој и соработка-SDC. 

 

 

              
 

 

Партнери: 

 

  Фондација Оторено Општество Македонија               

 

           
 

  

  

Roma Education Fund 

http://www.romaeducationfund.hu/
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  Министерство за труд и социјална политика на РМ 

 

 

   Општина Делчево 

 

    ВОВЕД 

 

Во 2012 година успеавме да реализираме важни елементи од значајните 

политики и стратегии на организацијата.  

Успеавме да го задржиме правецот на организацијата во насока на 

градење на истата како НВО со квалитет во спроведување на политиките во 

преден план. 

Не само во Источниот регион, туку на национално ниво, станавме 

препознатливи по специфичната методологија и користениот принцип на 

работа. Изградивме релации кои се базирани на доверба, взаемно  разбирање и 

заеднички интереси кои водат кон остварување на заедничките цели. 

Предизвиците со кои се соочивме, успевме да ги надминеме преку 

усвоениот стратешки пристап и зрелоста во надминување на истите. 

Програмата за постдипломски студии од областа „Развој на граѓанско 

општество и демократија“, студии кои се реализираат на Југоисточен 

Универзитет-Тетово, на факултетот за Јавна администрација, 

претставува почеток на еден нов предизвик  во стручното усовршување на 

вработените во Извршната канцеларија. 

Финансиската стабилност и стратешкото  позиционирање на локално 

и на регионално ниво, се силна гаранција дека ќе продолжиме  да постигнуваме 

успеси и во следните години. 

Акцентирајќи ја работата на градењето на капацитетите на ромската 

зеедница како маргинализирана група, директно се вклучивме во 

остарувањето на универзалните вредности на човечкото достоинство. 

Се заблагодаруваме на сите членови на НВО КХАМ Делчево, Управниот 

одбор и Надзорната Комисија, волонтерите, партнерите и сите оние кои 

несебично не поддржуваат овие 14 години од нашето постоење и со кои 

заеднички креиравме услови за опстојување и развој на нашата организација. 

http://sojuzkomori.org.mk/WBStorage/Files/StatutSSK.pdf
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Благодарност и до тимот на НВО КХАМ Делчево, кој со мотивација и 

посветеност ги реализира плановите на организацијата. 

Задоволство е да се биде дел од таков тим. 

 

 

            Зекир Абдулов 

        Извршен Директор 

     

 

 

. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО 2012 год. 
 

 CIVICA Mobilitas ПРОГРАМА 

НВО КХАМ Делчево  и во текот на 2012 година работеше директно на развој на 

капацитетот на организацијата за да се подобри влијанието во општеството, како и да 

се подобрат услугите што се обезбедуваат за граѓаните. 

Ова беше овозможено со поддршка на Програмата за институционални 

грантови  од  CIVICA Mobilitas, програма која е финасирана од Швајцарската Агенција 

за развој и соработка, имплементирана од Центарот за инстититуционален развој 

ЦИРА-Скопје, преку која НВО КХАМ Делчево ја имплементираше својата годишна 

Програма за 2012 година. 

 

Активности и резултати на НВО КХАМ Делчево по Програмата на CIVICA Mobilitas 

 Преку обуките испорачани од ЦИРа, паралено се работеше на развој и 

јакнење на капацитетите на вработените и се  унапредуваа 

организациските политики и практики. 

Ваквиот пристап овозможи усвојување на нови знаења и пристапи и креирање 
на атмосфера и услови во организацијата кои ќе обезбедат одржлива примена на 
новостекнатите знаења. Во таа насока во 2012 година се донесоа два стратешки 
документи: Комуникациска стратегија и План за одржлив развој на НВО КХАМ -
Делчево. 
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 Во насока на реализирање програмска цел за развивање на 

капацитетите и професионализација  на НВО КХАМ-Делчево, 
благодарение на поддршката од CIVICA Mobilitas програмата и ЦИРа, се 
овозможени постдипломски студии за еден вработен во Извршната 
канцеларија на НВО КХАМ-Делчево и тоа  на Југоисточен Универзитет-
Тетово, на факултетот за Јавна администрација, насока „Развој на 
граѓанско општество и демократија“. 

  
 НВО КХАМ Делчево верува дека вистински општествени промени во 

насока на вклучување на граѓаните во креирање на политиките на 
локално ниво  ќе се случат кога граѓанските организации и институциите 
ќе станат доволно способни да одговорат на сложените општествени 
предизвици и заеднички да работат и меѓусебно да се коригираат во 
процесот на развивање на модерно демократско општество. За таа цел, 
во 2012 година релизиравме низа ТВ дебати на Д1 телевизија со кои се 
допираат актуелни теми кои го засегаат обичниот граѓанин како:  

 укажување на проблемот со миграцијата на населението и емиграционите   
движењана младите стручни кадри од Делчево.    

  запознавање на граѓаните со работата на Комисиите при Советот на Општина 
Делчево 

  ТВ дебати со наслови од областа на унапредување на здравјето на Ромите, 
редовна имунизација, заштита на правата на пациентите и информирање на 
граѓаните за правилн иците за работа на лекарите и програмите кои се од 
значење  за сите граѓани на Општина Делечво. 

 
 Република Македонија се соочи со закана од укинување на безвизниот 

режим. Од тие причини НВО КХАМ Делчево организира Јавна дебата  на 
кои беа поканети сите граѓани со акцент на Ромите од општината, како и 
претставници на локалните  институции. 

   
  Од дебатата произлезе заклучок дека сиромаштијата и преголемата стапка на 
невработеност, како  и потрагата по минимум егзистенција, се причина за 
заминување на Ромите и барање азил. 
  Препораките пак од дебатата беа доставени до сите институции на локално 
ниво и соодветните министерства, како и до Делегацијата на ЕУ во Македонија. 
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 Во рамки на реализацијата на годишната програма спаѓа и 
Манифестација по повод 8- ми април Светскиот ден на Ромите. 

 
      Настанот е реализиран со целодневна активност, односно организирана: 
ликовна колонија со учество на 23  ученика од СОУ  „М.М.Брицо„ Делчево и 
изработени 10 слики, организиран крос и академија со медиумска презентација. 

Доделени беа осмоаприлски награди за најдобар основец во висина од 
5.000 ден. која ја обезбеди НВО КХАМ од Делчево. 

Наградата од 10.000 ден за најдобар ученик во средното образование ја 
доделува Општина Делчево, согласно усвоената Општинска Програма  од 
декадата на Ромите од 2008 год. 
Покрај паричните награди, за тројцата ученика се обезбедуваат и едукативни 
материјали (речници, книги). 

  
 

 
       

 Во насока на информирање на јавноста  за работата на НВО  секторот и 
подобрување на сликата за истиот, со помош на локалната телевизија ТВ Д1 
од Делчево, на крајот од месец декември 2012 година, подготвивме ТВ 
емисија во која координаторот на Годишната програма на НВО КХАМ-
Делчево и програмските координатори од областа на образование и 
здравство ги презентираа поважните активности и резултати. 

 За НВО КХАМ-Делчево беше година  во која во голема мера се реализираа 
програмските цели од Годишната програма, со голем број на активности и резултати, 
кои на граѓаните од Делчево сметавме дека е потребно да ги презентираме како 
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постигнувања и истите  јавно да се информираат за полето на дејствување на НВО 
КХАМ. 
 

 Бесплатна правна помош, правна култура и социјализација  
 

 Од 2002 година во континуитет се реализира проектот Бесплатна правна помош, 

правна култура и социјализација во соработка со Адвокатска комора на  РМ. 

Канцеларијата пружа услуги на  маргинализирани категории лица, а на територија на 

Општините Делчево, Пехчево, Берово, Кочани и Виница. 

Во најголем број, правна помош е побарана од страна на социјално загрозени лица 

и самохрани родители. 

 

 Во рамките на проектот „Инклузија на децата роми во Јавните 

предучилишни установи“ во соработка со Министерството за труд и 

социјална политика до крајот на оваа учебна година, беа вклучени 8 деца од 

општина Делчево и 23 деца од општина Виница.  

Со овој проект се следи напредокот на децата во однос на совладување на 

македонскиот јазик и се врши нивна подготовка за полесен влез во прво 

одделение.  

Опфатени се деца на годишна возраст од 4,7 до 5,7 год., а покрај  следењето 

на децата во детската установа предвидени се и активности за подигање на 

свеста на родителите за потребата од предшколско вклучување на нивните 

деца во образовниот процес.  

Овој проект се спроведува седма година. 

 Во периодот до крајот на 2012 година се информирани родителите за важноста 

од образованието и одпочнување на проектот на едукативни работилници во 

Делчево и Виница. 

   
 

 „Добар почеток - прва и втора фаза“  

НВО „КХАМ“ од Делчево во периодот од 06.06. 2010 год. до 04. 06. 2010 год. во 

партнерство со Ромскиот едукативнен фонд од Будимпешта (РЕФ) го реализираше 

проектот „Добар почеток“. 

Како наши директни партнери беа Општините Виница, Делчево и Пехчево и 

детските градинки „Гоце Делчев“- Виница, „Весели Цветови“-Делчево и „7 ми 

Септември“ -Пехчево 

Проектот е реализиран во две урбани (Виница и Делчево) и две рурални (с. 

Тработивиште и с. Црник) средини и имаше за цел поддршка при рано вклучување на 

ромските деца во предучилишните установи. 

За реализација на оваа цел беа предвидени следните активности: 
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1.Поддршка и помош при вклучување на Ромските деца во предучилишните 

установи во три општини (Делчево, Виница и Пехчево ) 

2. Посети на Ромски семејства  „Од врата до врата“ 

3. Настани во заедниците  и  

4. Дистрибуција на едукативен материјал 

-Со проектот е дадена директна поддршка при вклучување на ромските деца на 

119 ромски семејства 

-Извршени се 1054 домашни посети во сите три локалитети за период од 18 

месеци 

Реализирани се 45 едукативни работилници (19 здравстевни и 26 образовни) 

на кои присуствуваа вкупно 688 ромски родители од трите опфатени општини. 

 
Покрај овие активности обезбедивме и директна помош во дидактички 

материјали и играчки за сите три локалитети. 

  
Во с.Црник адаптирана е општинска зграда во Детска градинка која 

функционира како клон во склоп на градинката „7 ми Септември“ -Пехчево, 

 
Доградени се нови 100 м2 во рамките на постоечката градинка  „Гоце Делчев“ -

Виница со цел обезбедување на дополнителен простор за сите деца и надминување 

на проблемот со недостаток на капацитет. 
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Со проектот директно беа опфатени околу 100 деца од кои сите се вклучени во 

основното образование што преставува наша подолгорочна цел. 

 

 За остварување на програмска цел од областа на здравството се реализира 

проектот „Право на здравствена заштита-воспоставување на 
параправна помош во зедницата“  

Проектот е поддржан од страна на Фондација Отворено Општество Македонија, 
а НВО КХАМ Делчево е партнер во спроведуање на проектот. 

Во текот на 2012 год. имаме континуирано вршење на Параправна поддршка-

обезбедување на параправна помош во смисла на посредување и покренување на 

постапка за остварување на право од здравствена заштита. 

При спроведувањето на проектот  се одржаа 2 тркалезни маси со институциите 

на кои се разменуваа информации во врска реформските зафати што се случуваат во  

законите од областа на здравството, а кои се во насока на подобрување на квалитетот 

на услугите што ги добиват граѓаните. 

 Одржани се и 4 здравствено едукативни работилници со ромската заедница на 

теми:.„Права на пациентите како крводарители“, „Болничко и бањско лекување“ и 

„Промени во правата на пациентите со измените во Законот за здравствена заштита“  

„Услуги од ФЗОМ“, со учество на  претставник од ФЗОМ Делчево, Влатко Даневски, на 

која учесниците беа информирани за услугите кои пациентите ги имаат како осигурани 

по основ вработување и по основ-осигурување во случај на невработеност. 

  
 Преку овој проект е извршено пререгистрирање на 60 лица невработени Роми, 

а според Законот за здравствено осигурување на невработени лица.  

Изработена е студија за случај на повреденото право како пациент (Сазије 

Мемедова) и промовирана во дневен весник во САД од страна на ЕСЕ и PARA LЕGAL 

New York. 

Со помош на оваа програма, 47 Роми ги искористија тестовите  од владините 

програми за здравство (туба тест за рак на дебелото црево кај  мажи над 55 год. и 

гинеколошки прегледи за жени од 25-35 год.), а преку радио емисија се информира 

заедницата за бесплатен ортопедски преглед (и 14 лица ја искористија оваа можност).  

      На локалната ТВ Д1 се одржа ТВ дебата на  тема „Квалитетот на услугите на 

Здравствениот Дом- Делчево“ на која се промовираа Владините здравствени програми 

и како граѓаните можат да ги искористат. 
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 Во текот на ноември-2012, на два локалитети (Делчево-на 17 семејства и с. 

Црник-30 семејства) се поделени вкупно 47 хигиенски пакети на социјално 

загрозени лица-Роми, 

 За време на средбите со заедницита и за време на одржување на 
работилниците се поделени 230 памфлети и 16 плакати преку директни 
посети на ромските семејства. 
 

Со овој проект е подобрен пристапот на ромското население до правниот 

систем со фокус на правото на здравствена заштита 

 
 

 

  Од здравствената програма,  исто како и претходната година во тек е 

проектот „Имунизација на деца Роми во трите Општини (Делчево 
со с.Тработивиште, Пехчево со с. Црник и Виница)“. 

  Договорот за грант помеѓу Фондација отворено општество-Македонија и НВО 
КХАМ, содржи активности за мониторинг на заедницата и вршат поттикнување и 
информирање за правото и должноста од имунизација кај ромската популација со 
посебен акцент на децата на возраст  до 18 години. 
  
 Акцентот на активностите беше ставен на анкетата со наслов „Опфат на деца 
Роми со услугите за вакцинација“ 

 Врз основа на анкетата и резултатите од истата, се организирани Форуми во 
заедницата за проверка на COMМUNITY SCOR CARD на три локалитета (Делчево, 
Пехчево и Виница) и направена презентација на финална SCORE CARD за 
изразување на задоволството од квалитетот на услугите за имунизација 

Учесници на форумот беа родителите на децата од 0-6 годиини  кои ги дадоа 
препораките за корекции во картичката на задоволство. Со тоа беа создадени услови 
за финализирање на картичките и изработка на финален документ. 

 Преку 15 здравствено-едукативна трибина на сите три локалитети, а на 

теми ,,Задолжителна и препорачана имунизација“, „Редовни гинеколошки 

прегледи“, „Здраво мајчинство“ ,„Превенција од заразни болести“,„Права на 

пациенти  со учество на лекар епидемиолог, гинеколог, педијатар, 

учесниците беа информирани за превенцијата од повеќе заразни болести и 

постапката при лекување на истите.   
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 Во текот на месец април се одржа работилница со учество на меѓународни 

експерти на тема „Проценка за спроведување на досегашните активности 

од проектот и градење на насоки за нов проект“ 

 

 Во Недела на имунизација: поделени беа 70 бебешки хигиенски пакети  за 

деца до  1,5 год, а во соработка со службата за патронажа при ЗД „Гоце 

Делчев“ Делчево и извршена анкета пред Здравствениот Дом во Делчево по 

повод неделата на имунизација и се дистрибуираа 1000 флаери со наслов 

„Заштити се, имунизирај се, вакцинирај се“  во здравствените домови и 

заедницата 

 

  
 

 

 

 Од ноември 2012 год. се почна со реализирање на радио емисии на локално радио 
„Радио Зора“ на теми од областа на здравственото осигурување и правото на здравјe. 
Ова претстaвува многу важна иновативна алатка во процесот на мобилизирање и 
јакнење на заедницата, но и во процесот на застапување на истата на локално ниво.  

До крајот на 2012 година се реализирани вкупно 12 емисии. 
Учесници во радио-емисиите  беа лекари од Здравниот Дом „Гоце Делчев“-

Делчево како: педијатар, епидемиолог, доктор од итна помош, патронажна сестра, 
сестри од службата за вакцинација, лекар-претседател на здужението на лекари од 
Делчево, мајка од заедницата, претседатлката на Комисијата за унапредување на 
правата на пациентите и др. 

Оваа активност е од инклузивен карактер и е во интерес на сите граѓани од 

Општина Делчево. 

Радио емисијата се емитува секој петок со почеток во 9:20 часот на  FM 

98.3 Mh. 
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Патот кон кариерата – Подобрување на вработувањето на 
жените од етничките малцинства во источниот регион 
 

Проектот „Пат  кон карирерата“ се спроведува од Македонската Развојна 
Фондација, а НВО КХАМ-Делчево, заедно со Сојуз на Стопански Комори е партнер во 
спроведување на проектот. 

Програмата е фокусирана кон интеграцијата на жените од етничките малцинства на 
пазарот на труд и зголемување на вработеноста во руралните региони на Источна  
Македонија: Делчево, Пехчево, Берово, Виница, Кочани, Карбинци и Штип. 

Со активностите ќе се подобри претприемничкиот потенцијал на жените од 
етничките малцинства и ќе им биде овозможен пристап до кредити за почетни бизниси 
или ќе биде обучен преку работа и стручни обуки. 

Проектот започна со реализација од ноември 2012 година. 
 

 
 

 
Промотивни активности на НВО КХАМ-Делчево : 

15.10.2012 - 18.10.2012 -Меѓународна конференција во Луксембург на 

тема„Имунизација на деца-прогрес предизвици и приоритети за понатамошните 

активности„. 

Преку презентација со  наслов „Градење ефикасна соработка со јавните авторитети“, 

координаторот на проектот ја претстави методологијата „Сomunity monitoring“ што ја 

спроведуваат 4 организации-партнери на полето на имунизација 

ЛИНК; http://ec.europa.eu/health/vaccination/docs/ev_20121016_co13_en.pdf 

 

29.10.2012- 04.11.2012 год.- Обука за „Мултимедија“ во Виена, поддржана од 

Националната Агенција за мобилности и образование и Европска Комисија, со цел 

поефикасно промовирање на резулатите од активностите по проектите. 

 

26.11.2012-08.12.2012 год.-Студиска посета во Гватемала во рамки на Проектот 

„Имунизација на Роми“ 

ЛИНК: http://www.youtube.com/watch?v=NXTmdRxmIfg 
блог:http://reyn.blog.issa.nl/exchange-experience-between-guatemala-and-macedoni 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNXTmdRxmIfg&h=DAQE3ABQM
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Финансиски Извештај 
Финасиското работење на НВО КХАМ Делчево е организиран на начин кој ги 

почитува најважните начела на финансиското работење: отчетност, транспарентност и 
документираност.  

Финансиското работење е во согласнот зо Законот за сметководствено работење на 
напрофитни организации. НВО КХАМ Делчево изработува годишен финансиски 
извештаи, а во согласнот со барањата на донаторите, изработува месечни , квартални 
и годишни извештаи врз основа на сметководствената документација и евиденција. 

 
 

Биланс на приходи и расходи     

во периодот од 01,01,2011 до31,12,2011 год. 

 Позиција Ознака 

на АОП 

Износ  

     

   Предходна 

година 

Тековна година 

     

 2 3 4 5 

  a b c 

 I. Расходи: Материјални расходи, услуги и амортизација  (202до 210) 201 1771199 1633261 

 Потрошени материјали 202 176810 293327 

 Потрошена енергија 203 43671 109522 

 Други услуги 204 733155 249941 

 Превозни - транспортни услуги 205 225727 121264 

 Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 206 50845 527261 

 Амортизација 207   

 Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги 208   

 Наемнини 209 484608 6000 

 Други материјални расходи 210 56383 325946 

 Други расходи (212 до 221) 211 3234932 1962955 

 Провизија за платниот промет 212 19091 28718 

 Камати на кредити и заеми 213  245 

 Премии за осигурување 214   

 Дневници за службено патување и патни трошоци 215   

 Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните 216 3208141 160361 

 Негативни курсни разлики 217   

 Членарини 218   

 Други расходи 219 7700 1773631 

 Издатоци за меѓународна соработка 220   

 Пренесени средства 221   

 Капитални и други средства (223+224+225) 222 137535 46641 

 а) Средства за градежни објекти 223 7390 5160 

 б) Средства за опрема 224 130145 41481 

 в) Други капотални средства  225   
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 Помошти, донации и други давачки (227+228+229) 226 350187 197351 

 а) Помошти, донации и други давања на правни субјекти 227 344187 7931 

 б) Надомести и помошти на физички лица 228 3000 8000 

 в) Други помошти и давања 229 3000 181420 

 Плати и надомест на плати (231+232) 230 155466 272321 

 а) Вкалкулирани плати 231 155466 190359 

 б) Вкалкулирани надомести  232  81962 

 Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот 233   

 Вонредни расходи 234  26747 

 Вкупно расходи (201+211+222+226+230+233+234) 235 5649319 4139276 

 Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување (250-235) ако 250 

> 235) 

236 5056 202622 

 Даноци, придонеси и други давачки од добивката 237   

 Остварен нето вишок-добивка по оданочувањето (236 - 237) 238 5056 202622 

 Вкупно (235+ 236) или (23+ 237) ако 237 > 236 =252 239 5654375 4341898 

 Приходи од продажба на производи, стоки и услуги (241+242) 240 0 52126 

 Приходи од продажба на производи и стоки 241   

 Приходи од услуги  242  52126 

 Приходи од камати и позиивни курсни разлики 243 1307 232 

 Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори 244 3090121 4221824 

 Приходи од кирии и закупнини  245  62660 

 Сопствени приходи 246  0 

 Други приходи 247 30000  

 Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година 248 393739 5056 

 Вонредни приходи 249 2139208  

 Вкупно приходи (240+243+244+245+246+247+248+249) 250 5654375 4341898 

 Непокриени расходи (235 - 250) 251   

 Вкупно (250+251) = 239 252 5654375 4341898 

 Просечен број на вработени 438 1 2 

 
 

ПЛАНОВИ ВО 2013 година..... 
 Јакнење на капацитетите на НВО КХАМ Делчево за решавање  на тековните 

прашања од областа на  граѓанскиот сектор 
 Остварување  на предвидените стратешки цели од Програмата на НВО 

КХАМ Делчево за 2013 год. 
 Вмрежување со други НВОи и развој на соработката со локалната власт и 

локалните институции 
 Јакнење на меѓуетничката соработка и градење на доверба во заедницата 
 Информирање на граѓаните за тековната работа на НВО КХАМ Делчево  
 Доближување до проблемите на граѓанитe и пронаоѓање на ефективни 

методи за нивно решавање 
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