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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Бр. 1403 – 487/6 
Скопје, 22. 11. 2007 година 
 
ДО 
 
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ЕДИНИЦАТА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ШТИП  
 
 КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 
извештаи на eдиницата на локална самоуправа Штип сметка на Органот за 2006 
година  кои се прикажани на страните   од 10 до 12 . 
 
2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е извршена 
согласно член 38 од Законот за финансирање на eдиниците на локална самоуправа, 
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 Органот на општина Штип за годината која и претходи на годината која е 
предмет на оваа ревизија. 
 
4. Финансиските извештаи, од точка 1 на овој извештај, се одговорност на 
раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано од: 
 

- Панде Сарев  – градоначалник   на општина Штип  во 2006 година. 
 
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој извештај, прикажан на страните од 
1 до 9 и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, засновано на 
извршената ревизија. 
 
6. Ревизијата од точка 1 на овој извештај, е планирана и извршена во периодот од 
05.07 до 29.07.2007 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија. 

 
7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овoј извештај 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, и  

- дали е остварено наменско и законско користење на средствата кои 
преставуваат 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 
рекласификации поради добивање на појасна слика и со извесни прифатени и 
спроведени корекции од страна на субјектот. 
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9. Ревизијата е извршена  во согласност со стандардите за државна ревизија на 
Меѓународната организација на Врховни Ревизорски Институции (ИНТОСАИ) кои се 
пропишани за примена 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  извештај, давање општа 
оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни 
финансиски трансакции. Веруваме дека извршената ревизија ни обезбедува разумна 
основа за изразеното мислење. 
 
10. Со писмо број 08-202/4 од 31.10.2007 година примени се забелешки по 
Предходниот извештај - сметка на Органот на општина Штип од Градоначалникот на 
општината. Истите се разгледани и е констатирано следното: 
 

• забелешките на наодите од точките 10.1.1.;10.1.3.;10.2.1.;10.2.2.;10.3.5.;10.4.2. и 
10.5.2. не се прифаќаат и наодите остануваат во Конечниот извештај од 
причина што на ревизијата не и беа доставени релевантни докази кои би 
влијаеле на промена на ревизорското мислење. 

• забелешките на наод 10.3.1. алинеја 3 се прифаќаат делумно ставот 3 се 
преформулира во функција на допрецизирање на истиот. 

• забелешките на точка 17 став 4 се прифаќаат. 
 
11. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2006 година, ревизорите на Државниот 
завод за ревизија го утврдија следното: 

 
11.1. Систем на интерни контроли во процесите 
 
11.1.1. Процес на плаќање 
 
При оценка на системот на интерни контроли кај процесот на плаќање, ревизијата 
констатира дека и покрај јасно дефинираната организациона структура и соодветно  
разграничување на надлежностите и одговорностите на вработените согласно актот за 
систематизација и функционирањето на воспоставените контроли во овој процес,  
постои ризик од необезбедување на докази за трошењето на набавените електро-
материјали за одржување и изградба на улично јавно осветлување и набавените 
автоделови наменети  за поправка и сервисирање на општинските возила. 
Причина за овие ризици е непостоењето на пишани процедури во делот на движењето 
на документацијата, материјална евиденција за набавките и издавањата на сите 
видови набавени материјали. 
Препорака:  
Надлежните служби да изготват пишани процедури во кои јасно ќе бидат дефинирани 
надлежностите и одговорностите во процесот на безготовинско и готовинско плаќање, 
контролата и движењето на сметководствените документи, како и воведување на 
материјална евиденција за набавката и употребата на материјалите. 
 
11.1.2. Процес на плати 
 
При оценка на системот на интерните контроли кај процесот на пресметка и исплата 
на плати на вработените во општина Штип, ревизијата смета дека не постои ризик од 
неоткривање грeшка при пресметката на платите и покрај тоа што платите се 
пресметуваат рачно. Воспоставениот систем на интерни контроли преку 
разграничувањето на надлежностите и одговорностите на вработените во однос на 
дневната евиденција на присутност на вработените, пресметката, контролата и 



ОРГАН НА ОПШТИНА ШТИП 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

Ул:"Маршал Тито"бр.12/3                                                        Овластен државен ревизор 
Палата Македонија-Скопје;                                                                
тел: 3211-262; факс: 3126-311                                                 _________________________ 

3

исплатата на плати гарантира дека нема да се извршат исплати на лица кои не се  
вработени или за деновите кога не се на работа. 
 
11.1.3. Процес на јавни набавки 
 
При оценка на системот на интерни контроли кај процесот на јавни набавки ревизијата 
утврди дека и покрај запазување на постапките за јавни набавки предвидени со 
Законот, постои ризик од необезбедување на транспарентност,  поради следново:  

• во фазата на евалуација во најголем број случаи  комисијата за јавни набавки 
не изготвува писмени прегледи од извршеното бодирање по претходно 
утврдените формули согласно Методологијата за изразување на критериумите 
во бодови; 

• Во одлуката за набавки од мала вредност често не се наведуваат количините 
на производи (стоки), услуги и работи кои ќе се набавуваат; 

• Градоначалникот во најголем број случаи за набавките од мала вредност не 
донесува Решение за избор на најповолен понудувач. 

Препорака 
Во функција на начелото на транспаретно работење Комисијата за јавни набавки 
целосно да ги почитува одредбите од Законот за јавни набавки и да ја применува 
Методологијата за евалуација на понудите. 
 
11.2. Неправилна примена на акти 
 
11.2.1. Со Правилникот за критериумите и постапка за реализација на трансфери до 
здруженија на граѓани, поединци, фондации, наменски дотации и еднократна парична 
помош на физички лица  број 0701-512/1 од  17.02.2006 утврдено е дека врз основа на 
Одлука на Советот,  градоначалникот врши исплата на овие надоместоци.  
Во текот на 2006 година изршена е исплата на 183 илјади денари за кои 
Градоначалникот самостојно има донесено решенија, спротивно на споменатиот 
Правилник. Ова е резултат на долгогодишна воспоставена пракса за самостојно 
одлучување на градоначалникот до износи од 10 илјади денари. 
Непочитувањето на актите придонесува за нетранспарентно трошење на средствата 
на општина Штип . 
Препорака: 
Органите на општина Штип да обезбедат доследно почитување на актите кои се 
предходно усвоени од соодветните органи. 
 
11.2.2. Исплатата на надоместот за регрес за годишен одмор,  не е утврдена со 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Штип за 2006 година и покрај тоа на 
вработените им е исплатен надомест за регрес за годишен одмор. Ваквиот начин на 
работење создава услови за недефинирано право на исплата на надомест за регрес за 
годишен одмор и зголемени трошоци.  
Препорака: 
Одлуката за извршување на буџетот на општина Штип  да ги содржи сите надоместоци 
што им следуваат на вработените во износи предвидени согласно законската 
регулатива. 
 
11.2.3. Поради посебно истакнување во работата на лице вработено во општинската 
администрација, исплатени му се средства врз основа на решение донесено од 
претседателот на Советот на општина Штип.  
Исплатите на средства за вработените врз основа на акти кои не се донесени од 
функционерот кој раководи со органот  се спротивни на член 71 од Законот за државни 
службници и има за ефект исплати врз основа на акти донесени од неовластено лице. 
Препорака: 
Органите на општина Штип да постапуваат во рамки на своите ингеренции предвиден 
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со Статутот на општината и Законот за локална самоуправа. 
 
11.3. Неправилна примена на сметководствени политики и начела 
 
11.3.1. Општина Штип врши плаќања кон јавните претпријата во општината врз основа 
на документација која не секогаш нуди податоци за видот на извршените работи, не 
гарантира дека работите се во целост извршени како и врз основа на програмите на 
јавните претпријатија кои не се финансиски заокружени .    
Ова е резултат на непостоење меѓусебни договори и не дефинирани обврски, права и 
одговорности помеѓу општината како оснoвач и јавните претпријатија во однос на: 

- висината на средствата со кои основачот ќе учествува во финансирањето на 
конкретни програми за деловната година (Советот на општина Штип ги усвојува 
годишните програми на ЈП кои секогаш планираат средства од основачот во 
износи повисоки од оние што општината ги обезбедува со буџетот за конкретна 
активност); 

- потребната документација која треба да ја достават јавните претпријатија што  
ќе обезбеди доволно поткрепувачки докази дека работата е извршена ; 

-  начин на контрола и надзор на извршувањето на работите. 
Работењето на општината со јавните претпријатија без склучени договори е спротивно 
на одредбите од Законот за единиците на локална самоуправа и Законот за јавните 
претпријатија и придонесува до зголемени трошоци непоткрепени со валидна 
документација. 
 Препорака: 

- Надлежните служби на општина Штип да склучат договори со јавните 
претпријатија со цел  дефинирање на заемните обврски, права и одговорности,  

- Да донесат пишани процедури за регулирање на односите со јавните 
претпријатија чиј основач е општина Штип кои ќе се темелат на важечката 
законска регулатива и склучениот договор. 

 
11.3.2. Кај благајничкото  работење постапувано е спротивно на Законот за платен 
промет и на одредбите за благајничко работење при што ревизијата утврди дека: 

1. исплатата на средства по патни сметки не се врши во утврдените законски 
рокови а изготвувањето на благајничките извештаи не се врши редовно со 
секоја промена на благајната, туку на  одредени периоди  (десетина до 
триесетина дена); 

2. на обрасците каса прими и каса исплати нема датуми, нема потписи од 
лицето кое ги примило парите и од раководителот на сметководство 
(потпишани се само од благајникот), a лицата  кои ги примаат парите се 
потпишуваат на налозите за службени патувања и на сметкопотврдите врз 
основа на кои се врши исплатата. 

Ненавремената исплата на средствата по основ на патни сметки, како и 
ненавременото изготвување на касовите извештаи, придонесуваат за нереално 
искажување на паричните средства во благајната на одреден датум. 
Препорака: 
Квалитетот на благајничкото работење значително ќе се подобри доколку општина 
Штип пропише акт за благајничко работење во склад со позитивните законски прописи. 
 
11.3.3. Надлежното одделението нема воведено материјална евиденција - картици за 
основните средства согласно одредбите од член 8 став 2 од Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници и член 7 став 5 од Правилникот 
за сметководството на буџетите и буџетските корисници. Причина за ова е 
неправилната примена на законските прописи. Неводењето на книга на основни 
средства го оневозможува усогласувањето на сметководствената со состојбата 
утврдена со попис. 
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Препорака: 
Службите на општина Штип да превземат активности за воведување на потребната 
евиденција согласно Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските 
корисници. 
 
11.3.4. Пописот на средствата и изворите на средствата на општина Штип со состојба 
на 31.12.2006 година не е извршен во целост бидејќи не ги опфаќа противпожарните 
возила добиени со превземањето на противпожарната единица,  и не е извршен попис 
на обврските со состојба на 31.12.2006 година. Направен е само физички попис на 
опремата и не е извршено усогласување на сметководствената со фактичката состојба 
утврдена со пописот.  
Вака спроведените активности во рамките на пописот не се во согласност со Законот 
за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници.  
Нецелосното согледување на состојбата на имотот на општината и неспроведување на 
потребните подготвителни работи за извршување на пописот, придонесува искажаната 
состојба на средствата и обврските на 31.12.2006 година да не ја претставува  
реалната состојба на истите и доведува до нереални финансиски извештаи. Ова е 
резултат на немање на интерни акти за спроведување на пописот и неправилна 
примена на законските прописи. 
Препорака: 
Надлежните органи во општина Штип да донесат интерни акти со кои јасно ќе се 
утврди начинот, постапките и процедурите за целосно извршување на пописот на 
средствата и изворите на средствата, побарувањата и обврските согласно 
активностите пропишани во Правилникот за сметководството  на буџетите и 
буџетските корисници. 
 
11.3.5. Евидентирањето на набавките и давањето во употреба на материјалите и 
ситниот инвентар не е во согласност со Законот за сметководството на буџетите и 
буџетските корисници, поради тоа што: 

• нема утврдено сметководствена политика која треба да се применува во целиот 
пресметковен период; 

• при набавката на ситниот инвентар не се врши зголемување на деловниот 
фонд, а при давање во употреба не се евидентира исправка на вредноста на 
ситниот инвентар и не се евидентира намалување на деловниот фонд ; 

• не се врши евидентирање на приемот и издавањето на материјалите поради 
тоа што општината нема лице задолжено за ракување со материјалите; 

Непримената на одредбите од претходно споменатиот закон и немањето на пишани 
процедури создава услови да службите на општина Штип немаат увид во состојбата на 
материјалите и ситниот инвентар, како и можност за нивно ненаменско користење. 
Препорака: 
Надлежните служби да утврдат соодветна сметководствена политика која ќе се 
применува во целиот пресметковен период и да изготват пишани процедури за 
приемот, издавањето и евидентирањето на ситниот инвентар и материјалите, согласно 
одредбите од Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници. 
 
11.4. Неправилности во искажувањето на приходите/расходите 
 
11.4.1. Од средствата на буџетот на општина Штип повеќе се  потрошени 1,141  илјади 
денари за исплата на надоместоци на советниците за учество во работа на комисии на 
Советот и за присуство на венчавки.  Исплатата на овие средства се врши врз основа 
на Одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на 
надоместоци на членовите на Советот на општина Штип бр 0701-507/1 од 17.02.2006, 
која одлука не е усогласена со одредбите на член 100 од Законот за локална 
самоуправа. 
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Неусогласеноста на интерните акти со законската регулатива на Република 
Македонија, има за ефект незаконско трошење на средствата на општината што 
придонесува за зголемени расходи.  
Препорака: 
- Одлуките што ги усвојува Советот на општината да бидат усогласени со позитивната 
законска регулатива во Република Македонија. 
- За незаконски исплатените парични средства надлежните органи на општината да 
превземат мерки за  враќање на истите.  
 
11.4.2. Ревизијата не се убеди во реалноста и објективноста на направените расходи 
во износ од 1,224 илјади денари  за извршените набавки на материјали и резервни 
делови. Спротивно на член 22 од Законот за локална самоуправа, извршени се 
набавки на: 

• електроматеријали во вкупен износ од 1,118 илјади денари наменети  за 
одржување и изградба на улично јавно осветлување, и 

• автоделови во вкупен износ од 106 илјади денари, наменети  за поправка и 
сервисирање на општинските возила. 

Не е воведена материјална евиденција на набавките и потрошокот на истите. Ова е 
резултат на долгогодишната воспоставена пракса што создава услови за зголемени 
трошоци и ненаменско користење на материјалите. 
Препорака: 
Одржувањето и изградбата на уличното јавно осветлување, како и поправката и 
сервисирањето на возилата за кои е задолжена општината да се довери на субјекти 
избрани со постапки утврдени со закон. 
 
11.5. Неправилности во искажувањето на позициите во Билансот на состојба 
 
11.5.1. Ставките Обврски спрема државата и други институции и Активни временски 
разграничувања се искажани во помал износ од 85 илјади денари поради непресметан 
и неплатен персонален данок од доход за исплата на: 

- еднократна парична помош на физички лица во износ од 594 илјади денари; 
- спонзорства на физички лица во износ од 33  илјади денари;  
- 1.100 илјади денари како награди на вработените за залагање во работата. 

(наградите  се однесуваат за 2005 и 2006 година а се исплатени во 2006 година). 
Спротивно на член 6 од Законот за персонален данок на доход, за исплатените 
средства за кои не се предвидени даночни ослободувања, не е пресметан и платен 
пресонален данок на доход во износ од  85 илјади денари. 
Непочитувањето на законските одредби придонесува за погрешено проценување на 
билансните позиции и погрешно прикажување на финансиските извештаи. 
Согласно член 5 до Законот за персонален данок на доход, одделението за 
сметководство во текот на ревизијата пресмета и плати персонален данок на доход во 
износ од 150 илјади денари за исплатените награди на вработените. 
Препорака: 
- Да се изврши доплата на данокот квантифициран во наодот. 
- Службите во општина Штип доследно да ги почитуваат одредбите од Законот за 
персонален данок на доход во однос на исплатите кои не спаѓаат во даночни 
олеснувања. 
 
11.5.2. Ревизијата не изразува мислење за реалноста на проценетата вредност на 
позицијата Краткорочни обврски во делот на ставката Обврски спрема добавувачи 
поради следниве неправилности: 

 Евидентирањето на обврските не се врши во моментот на нивното 
настанување, туку кога се врши нивно плаќање; 

 Обврските кон Македонски телекомуникации не се евидентираат целосно. 
Имено, направените телефонски трошоци од страна на советниците над 
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износот од 800 денари што не им се признаваат како расход, не се 
евидентираат како обврска кон Македонски Телекомуникации. Поради 
нецелосна документација, ревизијата не можеше да изврши квантификација 
на делот што не е евидентиран како обврска кон Македонски 
телекомуникации; 

 Ненавремено доставување на фактурите, односно ситуациите за 
извршените работи од страна на ЈП „Исар“ Штип,  кое е резултат на 
воспоставена пракса фактурите и ситуации да ги доставуваат еднаш или два 
пати во текот на годината. 

Ваквиот начин на евидентирање на обврските не обезбедува целосност, релевантност 
и навременост при проценувањето на нивната вредност во билансот на состојба, а 
исто така создава можности за зголемени трошоци од камати заради ненавремено 
подмирување на обврските и е во спротивност со Законот за сметководството на 
буџетите и буџетските корисници. 
Препорака: 
Надлежното одделение за сметководство евидентирањето на обврските да го врши 
согласно Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. 
 
11.6. Ненаменско и незаконско користење на средствата 
 
Неприменување на постапките од Законот за јавни набавки 
 
11.6.1. При увидот во начинот на спроведување на постапките за јавни набавки, 
ревизијата утврди пропусти при применувањето на одредбите од Законот за јавни 
набавки и подзаконските акти од областа на јавните набавки и тоа: 

- без спроведена постапка за набавка од мала вредност извршени се набавки  на 
         тонери, и 

- за поправките на возилата со кои располага општина Штип и единицата на ППЗ 
на општина Штип. 

Препорака:  
Градоначалникот да создаде услови за целосна примена на Законот за јавни набавки и 
подзаконските акти во сите аспекти во зависност од видот и вредноста на набавката. 
 
12. Вкупниот ефект од изнесените наоди во точка 11.3. во Билансот на приходи и 
расходи е преценети трошоци во износ од 1.141 илјада денари и потценет Вишок на 
приходи над расходи за истиот износ. Вкупниот ефект од изнесените наоди во точките 
11.5.1. е потценување на билансните позиции во Билансот на состојбата за 2006 
година во вкупен износ од 85 илјади денари. 
 
13. Според наше мислење, освен за изнесеното во точките 11.3., 11.4. и 11.5. 
финансиските извештаи ја претставуваат вистинито и објективно финансиската 
состојба на Органот на општина Штип на 31 Декември 2006 година, резултатот од 
финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со 
важечката законска регулатива. 
14. Според наше мислење, освен за изнесеното во точките 11.2., 11.4. и 11.6, кај 
Органот на општина Штип остварено е законско и наменско користење на средствата 
во финансиските трансакции кои претставуваат расходи на единиците на локалната 
самоуправа за 2006 година.    
 
15. Обрнуваме внимание во овој извештај, дека во однос на судските спорови што ги 
води општина Штип: 

- општината е тужена страна во судски спорови со правни и физички лица  по 
основен долг во износ од 10.911 илјади денари кои постапки се во тек;  
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- општина Штип заедно со ЈП „Исар“ е тужена странка од правни лица по основ на 
долг и надомест на штета во износ од 2,189  илјади денари по основ на неплатен 
долг; 

- општина Штип е тужител во спор со ЕСМ АД  за дистрибуција и  снабдување со 
електрична енергија во вредност од 4.185.776 евра во денарска противвредност  
и со физички лица по основ закуп за објект во износ од 170  илјади денари. 

Конечна разврска по ова прашање засега не може да се утврди ниту пак е изразена 
резерва по овој основ за евентуални ефекти врз финансиските извештаи на општина 
Штип за годината која завршува со 31 Декември 2006 година. 
 
16. Во врска со преземените мерки по препораките од Конечниот извештај за извршена 
ревизија на финансиските извештаи на Органот на општина Штип за 2003 година, 
ревизијата го утврди следното: 

• Општината Штип постапила по наодот и го евидентитала имотот согласно 
Решението бр. 23-257/122 од 08.02.2000 година, за пренесување на право на 
сопственост на недвижен имот од Република Македонија на општина Штип врз 
основа на спроведен делбен биланс, донесено од Владата на Република 
Македонија и согласно Записникот за проценета вредност на имотот од 
06.02.2007 година. За најголем дел од имотот општината има обезбедено 
имотни листи од Државниот завод за геодетски работи, а за имотот за кој не се 
обезбедени имотни листи покрената е постапка за нивно обезбедување .   

• Општината постапила и по наод од Конечниот извештај за 2003 година, односно 
опремата од салата за седници на Советот е евидентирана сметководствено, 

• Состојбата на позицијата Материјални средства е усогласена со состојбата на 
позиција Извори на капитални средства на ден 31.12.2006 година 

 
17. Прифатени и корегирани неправилности од страна на Органот на општина 
Штип во текот на ревизијата: 
 
17.1. Корекции кај Билансот на состојба 
 

1. Извршено е прекнижување од сметките Материјалните средства во подготовка 
и Други временски разграничувања, на сметките Градежни објекти и Деловен 
фонд во поединечен износ од 500 илјади денари, поради погрешно 
евидентирана завршна ситуација за санација на тоалети во општинската зграда.  

2. Извршено е зголемување на сметката Градежни објекти во износ од  335 илјади 
денари со истовремено зголемување на сметката Деловен фонд во истиот 
износ, за  извршените адаптации во општинската зграда. 

3. Извршено е зголемување на вредноста на ставката Исправка на вредноста на 
материјалните средства - Опрема на ден 31.12.2006  за износ од 131  илјади 
денари, а поради примена на стапки кои не се пропишани со  Правилникот за 
сметководство на буџетите и буџетските корисници. Исправка е извршена и на 
позицијата Извори на средства за истиот износ .  

4. Извршено е зголемување на вредноста на ставките Опрема и Исправка 
вредност на опрема во поединечен износ од 3.094 илјади денари  кое 
произлегува од неевиденитрана ППЗ опрема – возила. 

 
18. Ревизијата смета за неопходно да ги истакне следниве состојби: 
 

 Од ставката Други оперативни расходи потрошени се 46 илјади денари за 
годишна закупнина на плац за две камп приколки кои за време на 
годишните одмори се користат од вработените на општина Штип. 
Паричниот надомест од вработените за временото користење на камп 
приколките се уплаќа во корист на сметката на синдикалната организација 
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на општина Штип. Воспоставената пракса со која општината плаќа 
трошоци, а синдикалната организација располага со приходите е начин на 
финансирање на синдикатот со средствата со кои располага општина 
Штип. 

 За потрошените средствата  од 750 илјади денари а кои се однесуваат за 
изградба на мостот на река Отиња, иако Советот на општина Штип има 
донесено Одлука за учество на општина Штип во нeговата изградба, 
Органите на општината треба да донесат дополнителен акт со кој ќе се 
задолжи ЈП „Штип-Проект“ кое води евиденција на материјалните средства 
на општина Штип, да изврши зголемување на вредноста на градежниот 
објект а врз основа на прoпратна документација за негова изградба. 

 И покрај укажаните незаконитости во работењето на ЈП „Исар“ Штип од 
страна на Дражавниот завод за ревизија по однос на финансиските 
извештаи за 2005 година, ЈП и понатаму издава фактури и ситуации кои не 
содржат ДДВ. 

 
 
 
 
Скопје, 19.11.2007 година                                                 Овластен државен ревизор 
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло
жение 2006 2005

Приходи
Даночни приходи - 0 555
Неданочни приходи - 0 61
Трансфери и донации 3.1. 66,227 58,683
Вкупно приходи 66,227 59,299

Расходи
Тековни расходи
Плати, наемнини и надоместоци 3.2.1. 19,936 16,649
Резерви и недефинирани расходи - 0 118
Стоки и услуги 3.2.2. 27,334 24,582
Субвенции и трансфери 3.2.3. 3,359 3,027
Социјални бенефиции 3.2.4. 618 225
Вкупно тековни расходи 51,247 45,631

Капитални расходи
Капитални расходи 3.3. 14,980 13,668
Вкупно капитални расходи 14,980 13,668

Вкупно расходи 66,227 59,299

Остварен вишок на приходи - добивка пред 
оданочување 0 0

ОРГАН НА ОПШТИНА ШТИП

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2006 година
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-
жение 2006 2005

Актива

Тековни средства
Финансиски и пресметковни односи - 0 347
Побарувања од државата и други институции - 0 2
Активни временски разграничувања 4.1.1. 6,790 56
Вкупно тековни средства 6,790 405

Постојани средства
Материјални средства 4.2.1. 150,494 7,309
Материјални средства во подготовка 4.2.2. 9,578 6,078
Вкупно постојани средства 160,072 13,387

Вкупна актива 166,862 13,792

Пасива

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 5,376 90
Обврски спрема државата и други институции 4.3.2. 11 4
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема 
вработените 4.3.3. 1,403 0
Пасивни временски разграничувања 4.3.4. 9,578 6,078
Вкупно тековни обврски 16,368 6,172

Извори на средства
Извори на капитални средства 4.4.1. 150,494 7,620
Вкупно извори на деловни средства 150,494 7,620

Вкупна пасива 166,862 13,792

ОРГАН НА ОПШТИНА ШТИП

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
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  во 000 денари

О  П  И  С
Државен јавен 

капитал Вкупно

Состојба 01.01.2006 година 19,249                      19,249                            

Зголемување по основ на: 153,489                    153,489                          

Набавки 146,061                      146,061                          
Инвестиции во тек-градежни објекти опрема и 
др. 3,500                          3,500                               
Пренос од средства во подготовка 500                             500                                
Ревалоризација на капитални средства -                                  -                                     
Исправки по укажувања од ревизија 3,428                          3,428                              
Расходување -                                  -                                     

Намалување по основ на: 12,666                      12,666                            
Отпис на капитални средства 5,862                          5,862                              
Ревалоризација на отпишани капитални 
средства -                                  -                                       
Амортизација 2,089                          2,089                              
Исправки по укажувања од ревизија 4,715                          4,715                              

Состојба 31.12.2006 година 160,072                    160,072                          

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2006 ГОДИНА
ПРЕГЛЕД

ОРГАН НА ОПШТИНА ШТИП

 
                          


