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      РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Број 1203-120/1 
Скопје, 26.01.2007 година 
 
До 
Основен суд Струмица – Струмица   
 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 

извештаи на Основен суд Струмица - Струмица - сметка за редовно работење (во 
понатамошниот текст Основен суд) за 2005 година кои се прикажани на страните од 
5 до 7. 
 

2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој Извештај е извршена 
согласно член 2 став 1 и 2 од Законот за  државна ревизија и Годишната програма 
за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 9 од Законот за државна 
ревизија. 
 

3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај за финансиските 
извештаи на Основниот суд за годините кои и претходат на годината која е предмет 
на оваа ревизија. 

 
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој Извештај, се одговорност на 

раководството на субјектот, застапувано од: 
› Ѓорги Маневски - Претседател на Основен суд Струмица од 01.01. до 24.01.2005 

година, 
› Емил Глигоров - в.д.Претседател на Основен суд Струмица од 31.01.2005 година и 

Претседател на Основен суд Струмица од 19.07.2005 година. 
 

5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој Извештај, прикажан на страните 1 
до 5, и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, засновано на 
извршената ревизија. 
 

6. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е извршена од страна на тим на Државниот 
завод за ревизија во периодот од 16.10.2006 година до 20.10.2006 година. 

 
7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 е да овозможи ревизорот 

да изрази мислење:  
-дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат 
финансиската положба и резултатот на финансиските активности во   
согласност со применетата законска регулатива, 
-дали е остварено наменско и законско користење на средствата кои 
претставуваат државни расходи. 

 

8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на годишната 
сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со извршени 
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рекласификации поради добивање на појасна слика и со извесни прифатени и 
спроведени корекции на финансиските извештаи од страна на субјектот. 

 

9. Ревизијата е извршена  во согласност со Стандардите за Државна Ревизија на 
Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (ИНТОСАИ) кои 
се пропишани во Република Македонија при вршењето на државната ревизија. Овие 
стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно 
уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни 
прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на 
користените сметководствени принципи, како и на важните проценки направени од 
страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој Конечен извештај, давање 
општа оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за 
конкретни финансиски трансакции. Веруваме дека спроведената ревизија ни 
обезбедува разумна основа за изразеното мислење. 

 

10. Со ревизијата на финансиските извештаи, дадени како составен дел на овој 
Конечен извештај, ревизијата го утврди следното: 

 

10.1. Неправилна примена на акти: 
 

10.1.1. Основниот суд нема служби за информатика, како посебни организациони 
единици, спротивно на член 91 од Законот за судовите. Необезбедените 
средства за поставување и одржување на единствената методолошка и 
технолошка основа на информациониот систем од страна на Министерството 
за правда придонесува Основниот суд да не располага со база на податоци за 
правосудниот и информациониот систем. 

 

Препорака: 
Во соработка со Министерство за правда да се превземе иницијатива за 
воспоставување информационен систем, со што би се формирала база на 
податоци за правосудниот и информациониот систем на ниво на 
Републиката.  

 

10.1.2 Врз основа на Заклучок на Влада на Република Македонија од седницата 
одржана на ден 31.03.2003 година, вршена е исплата на надоместокот за 
правосуден персонален паушал инкорпориран во основни плати – 
функционери за првите пет месеци од тековната година спротивно на 
одредбите на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица 
во Републиката и Законот за исплата на плати во Република Македонија. 
Поради воспоставениот начин на пресметка на платите согласно Заклучокот 
на Влада на Република Македонија, исплатени се средства во износ од 2.084 
илјади денари без законски основ.   
Со донесување на Закон за изменување на законот за плата и другите 
надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и 
другите избрани и именувани лица во Републиката и Закон за дополнување 
на Законот за исплата на плати во Република Македонија законски е 
регулирана исплатата на надоместокот за правосуден персонален паушал. 
 

10.1.3 Надоместокот на награда за давање наод и мислење на вешти лица 
вработени во државен органот се исплаќа директно на тековна сметка на 
вештото лице. Кога вештачењето е доверено на државен орган, согласно 
член 256 од Закон за кривичната постапка ....“ако за определен вид 
вештачење постои стручна установа, или вештачењето може да се изврши 
во рамките на државен орган, таквите вештачења, а особено посложените, ќе 
се доверуваат по правило на таква установа односно орган. Установата, 
органот определува еден или повеќе стручњаци кои ќе го извршат 
вештачењето”......, трошоците и наградата за вештачењето треба да се 
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исплаќаат на стручната установа на база доставени фактури. 
Воспоставената пракса на исплата на награди за вештите лица, придонесува 
исплатата на средствата да се врши без законски основ. 
Препорака: 
Во соработка со Министерството за правда, да се превземат активности за 
усогласување и донесување подзаконски акти од страна на министерот за 
правда, со кои ќе се регулира видот, висината и надоместокот за 
вештачењето согласно член 96 од Законот за кривичната постапка (Службен 
весник на РМ број 15/2005 - пречистен текст), од што зависи наменското и 
законското трошење на средствата за овој вид расходи. 

 
10.1.4 Основниот суд ангажира вештаци кои не се на постојаната листа на вештаци 

(најчесто вештаци од областа на медицината), спротивно на член 255 од 
Законот за кривичната постапка (Службен весник на РМ број 15/2005 - 
пречистен текст), согласно кој врз основа на стручноста, искуството од 
соодветната област, техничка опременост, угледот во професијата и други 
околности се определува вештак од постојаната листа на вештаци. Заради 
прибавување на наод и мислење од лицето кое првично извршило увид/ 
стручен преглед, стручното лице и понатаму се ангажира како вештак во 
постапката, иако не е на постојаната листа на вештаци. Воспоставената 
пракса на ангажирање на вештаци, придонесува исплатата на средства за 
оваа намена да се врши спротивно на позитивната законска регулатива. 
Препорака: 
Основниот суд да ја преоцени постојаната листа на вештаци, а ангажирањето 
вештаци да го врши согласно Законот за кривична постапка.   
 

10.1.5 Основниот суд не врши редовна исплата на обврската за персонален данок 
на доход по основ на исплатени надоместоци за лица ангажирани по договор 
за дело, како и по основ на трошоци од кривична и прекршочна постапка, 
спротивно на член 95  од Законот за персонален данок на доход, согласно кој 
уплатата на данокот се врши при секоја поединечна исплата на 
надоместокот. Поради ненавремена и нередовна исплата на обврската за 
персонален данок на доход, Основноит суд има вкупен износ на обврски од 
141 илјади денари од кои од минати години 100 илјади денари. 
Препорака: 
Основниот суд уплатата на персоналниот данок на доход да ја врши согласно 
позитивната законска регулатива.  

 
10.1.6 Основниот суд во текот на 2005 година има склучено 7 договори за дело за 

извршување на работи и работни задачи кои произлегуваат од работен 
однос, а на за привремени и повремени работни задачи. Со писмо Су.број 
482/05 од 14.10.2005 година до Судски буџетски совет, побарана е 
согласност за 34 нови вработувања за кои во текот на 2005 година не е 
добиена согласност. Ангажирањето на лицата спротивно на Законот за 
работни односи, предизвикува незаконско користење на средства како и 
неможност на ангажираните лица за остварување на права од работен 
однос. 
Препорака: 
Основниот суд потребата од нови вработувања да ја врши во соработка со 
Министерството за финансии и Судски буџетски совет согласно позитивната 
законска регулатива, а ангажирањето на лица по договор за дело да се врши 
согласно одредбите од Закон за агенциите за привремени вработувања. 
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10.2. Неправилна примена на сметководствени политики и начела 
10.2.1. Основниот суд финансиските трансакции, односно признавањето на 

приходите и другите приливи како и расходите и другите одливи во текот на 
годината ги евидентира според пресметковно сметководство (фактурирана 
реализација), а на крајот на годината приходите и расходите ги сведува 
според начелото на парично искажување, спротивно на член 18 од Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници. Непримената на 
основното сметководственото начело на парично искажување оневозможува 
веродостојност на билансните позиции во текот на годината. 
Препорака: 
Водењето на сметководството, составувањето и поднесувањето на 
финансиските извештаи да се врши во согласност со Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници, со цел за точно, 
вистинито, сигурно, благовремено, ажурно и поединечно искажување на 
билансните позиции. 
 

11. Според наше мислење, финансиските извештаи ја претставуваат вистинито и 
објективно, според сите значајни аспекти финансиската состојба на Основен суд 
Струмица - Струмица  – сметка за редовно работење под 31 Декември 2005 година 
и резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум 
во согласност со важечката законска регулатива. 

 
12. Според наше мислење, освен за изнесеното во точката 10.1. и 10.2. кај Основен 

суд Струмица - Струмица - сметка за редовно работење остварено е законско и 
наменско користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат 
државни расходи за 2005 година.    

  
13.  Во тек се судски постапки чиј исход ќе има влијание на износот на обврските на 

Основниот суд, во кои тужена страна е Основниот суд и тоа по основ на должничко 
доверителни односи во износ од 551 илјади денари и работен спор за кој во 
моментот на поднесување на тужбата не е одредена вредноста на спорот.  

 
14.  Ревизијата има за обврска да обелодени дека средствата за надомест за 

трошоците за сведоци, вештаци, преведувачи, толкувачи и стручни лица, како и 
трошоци на увидот во кривична и прекршочна постапка во Основните судови во 
Република Македонија, се исплаќаат според Правилникот за надоместокот на 
трошоците во кривичната и процесната постапка и постапката за стопански 
престапи (Службен весник на СРМ 11/1988 година), донесен врз основа на Закон 
за редовните судови, кој закон престанува да важи со донесувањето на Законот за 
судови во 1995 година.  
Исплатата на средствата кои претставуваат државни расходи се врши врз основа 
на законски и подзаконски акти кои се вон сила, поради тоа што министерот за 
правда нема донесено поблиски прописи за надомест на трошоците на кривична 
постапка, (кои важат и за прекршочна постапка), ниту акт за критериуми за видот, 
висината и надоместокот за вештачењето, согласно член 96 од Законот за 
кривична постапка (Службен весник на РМ 15/2005 година, пречистен текст). 
 

     Скопје, 24.01.2007 година    
 

 

Овластен државен ревизор 
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Основен суд Струмица - Струмица 

     
  

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2005 година 
     

     во 000 денари

Опис на позицијата  2005  2004
     
Приходи   
Трансфери и донации  39,487  38,315
Вкупно приходи  39,487  38,315
   
Расходи   
Тековни расходи   
Плати, наемнини и надоместоци  33,372  33,067
Резерви и недефинирани расходи  87  0
Стоки и услуги  6,003  5,089
Субвенции и трансфери  25  75
Вкупно тековни расходи   39,487  38,231
   
Капитални расходи   
Капитални расходи  0  84
Вкупно капитални расходи   0  84
   
Вкупно расходи  39,487  38,315
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Основен суд Струмица - Струмица 

      
      

  
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 

      
      
      
     во 000 денари

Опис на позицијата  2005 
 

 2004 
Актива      
      
Тековни средства      
Активни временски разграничувања  6,961  2,536
Вкупно тековни средства  6,961   2,536
      
Постојани средства      
Материјални средства  9,074  8,067
Вкупно постојани средства  9,074  8,067
      
Вкупна актива  16,035   10,603
      
Пасива      
      
Тековни обврски      
Краткорочни обврски спрема добавувачи  4,043  2,436
Обврски спрема државата и други институции  141   100
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема 
вработените  2,777  0
Вкупно тековни обврски  6,961  2,536
      
Извори на средства      
Извори на капитални средства  9,074  8,067
Вкупно извори на деловни средства  9,074   8,067
      
Вкупна пасива  16,035   10,603
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА – СТРУМИЦА - СМЕТКА ЗА РЕДОВНО РАБОТЕЊЕ 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
ул: “Маршал Тито” - 12/3                                                                      
 Палата Македонија - Скопје 
 тел:02 3211-262, факс:02 3126-311                                                                           
 
 

7

Основен суд Струмица - Струмица 
  

ПРЕГЛЕД 
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2005 ГОДИНА 

    
    
     во 000 денари

О  П  И  С 
Државен јавен 

капитал  Вкупно 
    
Состојба 01.01.2005 година                       8,067                         8,067  
    
Зголемување по основ на:                       6,326                         6,326  
Набавки                              8                                8  
Донација                       6,113                         6,113  
Отстапено на користење                          205                            205  
    
Намалување по основ на:                       5,319                         5,319  
Амортизација                       5,319                         5,319  
    
Состојба 31.12.2005 година                       9,074                         9,074  
 


