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  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Бр. 1403 – 613/6 
Скопје, 24. 12. 2008 година 
 
 
ДО 
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ 
 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
 

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 
извештаи на Органот на Општина Петровец за 2007 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 единиците на локалната 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 Петровец 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, застапувано од: 
 

- Звонко Цветковски, градоначалник на општина Петровец во 2007 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  
17.09. до 07.10.2008 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија. 
 
7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој 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; 

- дали е остварено законско и наменско користење на средствата кои претставуваат 
државни расходи; 
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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 корекции на 
финансиските извештаи прифатени и спроведени од страна на субјектот. 
 
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 користени 
сметководствени принципи, како и на важни 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. На ден 09.12.2008 година примени се забелешки по Предходен извештај за извршена 
ревизија на финансиските извештаи за 2007 година на Општина Петровец за средствата 
на сметката на Органот, под број 08-2977/1 од 04.12.2008 година, од законскиот 
застапник – Градоначалникот на Општина Петровец. Истите се разгледани при што е 
одлучено следното: 

• забелешките кои се однесуваат на наодите од точките 10.1.1. и 10.1.2. не се 
прифаќаат, и наодите остануваат во Конечниот извештај од причина што истите 
имаат карактер на известување за преземени мерки и активности по дадените 
препораки од ревизијата за отстранување на утврдените неправилности.  

• забелешките на наодите од точките 10.2.1., 10.3.1., 10.5.2. и 10.71. в не се 
прифаќаат, и наодите остануваат во Конечниот извештај од причина што 
ревизијата не доби релевантни и достатни ревизорски докази, како основ за нивно 
прифаќање. 

• забелешките кои се однесуваат на точка 14 се прифаќаат, од причина што на 
ревизијата дополнително и се доставени податоци за судските постапки во тек, во 
кои Општината е учесник. 

 
11. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2007 година, ревизорите на Државниот 
завод за ревизија го утврдија следното: 
 
11.1. Систем на интерни контроли во процесите 
 
11.1.1. Процес на плаќања 
 
При оценка на системот на интерните контроли кај процесот на безготовинско и 
готовинско плаќање, ревизијата констатира дека интерните контроли не обезбедуваат во 
сите случаи плаќањата да се вршат врз основа на комплетна, ликвидирана и навремено 
евидентирана документација, потврдена од одговорни лица.   
 
Причините за овие ризици се следните: 

- недоволна екипираност на општинската администрацијата, односно концентрација 
на повеќе одговорности кај еден вработен (подготовка на буџет, изготвување 
квартални извештаи, годишна сметка на буџетот, завршни сметки на трите сметки 
преку кои работи општината, сметководствено евидентирање на трансакциите, 
пресметка на плати, благајничко работење), без при тоа да се обезбеди контрола 
од раководно лице (одделението за финансии, буџет и локален економски развој 
нема раководител).  
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- отсуство пишани процедури за движење на документацијата со јасно дефинирани 
и разграничени надлежности и одговорности во однос на потврдување на 
комплетноста и веродостојноста на трансакциите;  

- невоспоставени контролни постапки за следење на спроведување на договорите; 
- не се врши ликвидирање на документацијата;  
- непостоење упатство за благајничко работење; 
- не е назначен овластен сметководител.  

Плаќањата врз основа на документација која не е комплетна и веродостојна создава 
можности за ненаменско и незаконско користење на буџетските средства на Општината. 
 
Препорака:  
Градоначалникот да ги преземе следните активности согласно законските прописи: 

- за изготвување и донесување пишани процедури во кои ќе се дефинира 
постапката за набавка на стоки и услуги од моментот на утврдување на потребата 
од набавка, до моментот на плаќање, со определување на одговорни лица во 
секоја фаза од трансакцијата и документацијата што треба да се приложи како 
потврда за настанатата финансиска промена. Во текот на ревизијата, со 
овластувања на градоначалникот се определени одговорни лица за следењето  и 
контрола на сите набавки извршени во текот на 2008 година; 

- да воспостави соодветна екипираност на општинската администрација; 
- да одреди одговорен сметководител на општината заради обезбедување на 

примена на одредбите од Законот за сметководството за буџетите и буџетските 
корисници, а со тоа вистинито и реално прикажување на сметководствените 
промени и трансакции. 

 
11.1.2. Процес на плати 
 
При оценка на системот на интерните контроли кај процесот на пресметка и исплата на 
плати  и надоместоци на вработените во административните органи на Општина 
Петровец, ревизијата констатира дека не се воспоставени интерни контроли кои би го 
спречиле ризикот од неоткривање грешки при пресметката на платите. Причина за овие 
ризици е отсуство на разграничување на надлежностите во овој процес, како и 
отсуството на пишани процедури во процесот на пресметка, исплата и евиденција на 
платите и надоместоците. Пресметката на плати ја врши едно лице (утврдување на 
минат труд, следење на редовноста, пресметка на надоместоци за време на отсуство – 
боледување, утврдување на пречекорен износ на сметките на мобилни телефони), без 
притоа да се врши контрола на направените пресметки од страна на одговорно лице.  
 
Препорака: 
Градоначалникот да донесе интерни процедури со кои ќе се обезбеди поделба на 
надлежностите во делот на пресметката, контрола, исплата и евиденција на платите во 
општината.  
 
11.2. Неправилна примена на акти 
 
11.2.1. Не се спроведени законските обврски за: 

− обезбедување на најмалку двајца вработени во општинската администрација кои 
се квалификувани да работат во областа на финансиското управување, 
подготвување на буџетот, неговото извршување, сметководството и финансиските 
извештаи и најмалку тројца вработени, кои се квалификувани да работат на 
утврдување и наплата на даноци; 

− воспоставување систем и процедури за внатрешна ревизија, при што внатрешните 
ревизори треба да бидат вработени на неопределено време. Во 2008 година 
општината има ангажирано лице вработено како внатрешен ревизор во друга 
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општина, за вршење на работи од делокруг на внатрешна ревизија по договор за 
дело, што не е во согласност со законската регулатива, и 

− одредување одговорен сметководител, кој заедно со градоначалникот е одговорен 
за примената на одредбите од Законот за сметководството за буџетите и 
буџетските корисници.  

Ова има за последица едно лице да извршува работи на повеќе работни места, што ја 
доведува во прашање ефикасноста и квалитетот на работењето, нефункционирање на 
интерните контроли, како и значително ангажирање на лица по договор за дело. Во 2007 
година за исплата на надоместок на лицата времено ангажирани се потрошени 1,326 
илјади денари (6% од вкупните расходи). 
 
Препорака:  
Градоначалникот на Општината: 

− да обезбеди пополнување на работните места согласно Правилникот за 
систематизација, особено во делот што претставува законски услов за 
спроведување на процесот на децентрализација; 

− да ја преиспита финансиската моќ на буџетот на Општината за покривање на 
трошоците за плати, како и можноста за извршување на работите на утврдување и 
наплата на сопствените приходи и внатрешна ревизија преку формата склучување 
договор со друга општина.  

  
11.2.2. Општина Петровец нема акт за регулирање на правото на користење на 
угостителски услуги во земјата и странство (протоколарни и официјални посети на 
домашни и странски гости, работни средби), што придонесува за зголемени расходи и 
нетранспарентно трошење на средствата. 
За дел од трошоците за репрезентација во износ од 124 илјади денари, по основ на 
угостителски услуги, од документацијата врз основа на која се извршени плаќања не е 
можно да се утврди за кого е услугата (гости од странство или домашни гости од други 
градови, институции), кој е корисник на услугата од Општината и кога истата е извршена. 
 
Препорака: 
Градоначалникот како одговорно лице да донесе интерен акт за репрезентација во кој 
јасно ќе бидe утврденo коj има право на репрезентација, висината на репрезентацијата, 
случаите во кои актот ќе се применува и документацијата што треба да се приложи како 
поткрепа на направените трошоци. 
 
11.3. Неправилна примена на сметководствени политики и начела 
 
11.3.1. Во Општина Петровец не се воспоставени сметководствени политики и начела за 
евидентирање на материјалите поткрепени со соодветни документи за прием и издавање 
на истите. Наведеното доведува до: 
- евидентирање на основа на некомплетна документација, и 
- нереално и необјективно искажување на залихите. 
Поради невоспоставена сметководствена и материјална евиденција на залихите на 
материјали, на крајот на годината не е извршен попис и не е извршено усогласување на 
фактичката со сметководствената состојба, што не е во согласност со одредбите од 
Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници. 
Во недостиг на евиденција и воспоставени контролни постапки, зголемена е можноста од 
ненаменско користење на материјалите. 
 
Препорака: 

- Да се воспостави сметководствена политика за евидентирање на материјалите;  
- Сметководствените трансакции да бидат поткрепени со соодветни 

сметководствени документи.  
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11.3.2. Извршениот попис на материјалните средства со состојба на 31.12.2007 година не 
е во согласност со одредбите на Законот за сметководство за буџетите и буџетските 
корисници и Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници.  При 
тоа, не е извршено усогласување на фактичката состојба утврдена со физичкиот попис 
на материјалните средства со нивната вредност искажана во сметководството, поради 
што ревизијата не се увери во реалноста и објективноста на искажаната вредност на 
материјалните средства. Пописните листи се некомплетни, односно со пописот не се 
попишани сите предмети, опрема и ситен инвентарот кои што се затечени на денот на 
попишувањето.  
Опремата не е одбележана со инвентарни броеви. 
Комисијата за попис нема изготвено и доставено Извештај за извршениот попис на 
средствата и изворите на средства, побарувањата и обврските за 2007 година. 
Неспроведувањето на пописот во согласност со законската регулатива придонесува за 
нецелосно евидентирање на материјалните средства и нереално искажување на 
билансните позиции. 
 
Препорака: 
Градоначалникот како одговорно лице да донесе акт за извршување на пописот во кој 
јасно ќе се утврди начинот, постапките и процедурите за целосно извршување на 
пописот на средствата и изворите на средствата, согласно активностите пропишани во 
Правилникот за сметководството  на буџетите и буџетските корисници. 
 
11.4. Неправилности во искажувањето на расходите 
 
11.4.1. Ставката Основни плати и надоместоци во Билансот на приходи и расходи е 
искажана во поголем износ за 811 илјади денари, поради исплата на паушал на 
советниците (604 илјади денари) и градоначалникот на Општината (108 илјади денари) и 
платен персонален данок во износ од 99 илјади денари. 
Ваквиот начин на исплати придонесува за незаконско и ненаменско користење на 
средствата на општината и до зголемени расходи.  
Усогласувањето на Одлука за утврдување на надоместок на членовите на Советот на 
општина Петровец согласно одредбите на Законот за плати и други надоместоци на 
пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани 
лица во Републиката е извршено во 2008 година.. 
 
11.4.2. Општина Петровец има ангажирано повеќе лица со кои во 2006, 2007 и 2008 
година има склучено договори за дело за извршување на работи и работни задачи 
предвидени со Правилникот за ситематизација на работните места на општинската 
администрација,  што е спротивно на Законот за работни односи. На овие лица во 2007 
година е исплатен надоместок во износ од 1,326 илјади денари за кој е пресметан и 
платен персонален данок на доход. Надлежните во општината биле должни 
ангажирањето на овие лица да го усогласат со одредбите од Законот за агенциите за 
привремени вработувања. Непочитувањето на одредбите од наведениот закон има за 
ефект непресметани и неплатени придонеси и нереално искажани расходи во Билансот 
на приходи и расходи за 2007 година. 
 
Препорака: 
 
Градоначалникот на Општината како надлежен орган кој одлучува за вработувањето, 
правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, 
да обезбеди вработувања на лица согласно актот за систематизација и законските 
прописи кои ја регулираат оваа област. 
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11.4.3. На ставката Поправки и тековно одржување евидентирани се расходи за зимско 
одржување на локални улици и патишта од снег и наноси за сезона 2006/2007 година во 
вкупен износ од 425 илјади денари, за што не постои комплетна докумeнтација, работен 
налог и записник за извршената услуга како поткрепа за основаноста и веродостојноста 
на оваа исплата. Евидентирањето на трошоци непоткрепени со веродостојни, вистинити 
и уредни сметководствени документи е спротивно на Законот за сметководство на 
буџетите и буџетските корисници и создава можност за зголемени расходи, погрешно 
проценување на билансните позиции, а со тоа и до изготвување на нереални финансиски 
извештаи. 
 
11.4.4. Во текот на 2007 година, извршени се плаќања по основ ситуации за изградба и 
реконструкција во објекти во вкупен износ од 3,614 илјади денари за кои надзорниот 
инженер нема изготвено завршен извештај, изведувачот нема обезбедено записи за 
спроведена постапка за контрола на квалитетот и докази за пропишаниот квалитет за 
вградените градежни материјали, нема потврда дека ситуацијата е согласно договорот, 
нема потврда за извршена контрола за точноста на ситуацијата од страна на овластено 
лице, нема проект, нема предмер и пресметка,  нема записник за  прием, односно нема 
доказ дека работите се извршени. 
Извршените работи  не се предвидени во Годишната Програма за изградба, одржување и 
заштита на локалните патишта и улица, тротоари и партерно уредување за 2007 година. 
Евидентирањето на расходите кои се темелат на некомплетна документација не е во 
согласност со одредбите на Законот за сметководство на буџетите и буџетските 
корисници и придонесува за нереални финансиски извештаи. 
Изведување на работи кои не се предвидени во Годишната Програма, односно без 
нејзино менување од страна на Советот, значи нетранспарентност во работењето на 
Општината и субјективност во трошењето на средствата. 
 
Препорака: 

- Да не  се вршат исплати по фактури/ситуации без обезбеден доказ за нивна 
поткрепеност со комплетна и веродостојна документација (работен налог, 
проект, предмер и пресметка, записник за изведени работи) заверени од 
надзорен орган/инвеститор/комисија или овластено лице од Градоначалникот; 

- Градоначалникот да предлага до Советот на Општината измени/дополнување 
на годишните програмии на кои се темелат активностите на Општината во 
сферата на комуналните дејности. 

 
11.5. Неправилности во искажувањето на позициите во Билансот на состојба 
 
11.5.1. Вредноста на Градежните објекти искажана во Билансот на состојба на крајот на 
2007 година во износ од 10,661 илјади денари е нереална и необјективна поради 
следното:  
 

- не е извршено сметководствено евидентирање на недвижниот имот за кој 
Република Македонија го има пренесено правото на сопственост на Општина 
Петровец, врз основа на спроведен делбен биланс во 2000 година;  

- за еден од објектите за кој е пренесено правото на сопственост на Општината е 
обезбеден поседовен лист, меѓутоа, не е извршена проценка на неговата 
вредност (во решението за пренос на правото на сопственост објектот е без 
вредност); 

- за останатиот дел од доделените недвижности службите немаат обезбедено 
поседовни/имотни листи од Државниот завод за геодетски работи, Одделение за 
премер и катастaр Скопје, така што не е потврдена нивната сопственост. 
Постапката е започната и потребно е да се изврши премерување на 
недвижностите, објектите и етажно мерење од причина што за катастарските 
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општини на сила е катастар на земјиште; 
- не се обезбедени имотни листи за две основни училишта. 

 
Нецелосното евидентирање на материјалните средства ја намалува можноста за 
користење на имотот (издавање под закуп) и остварување приходи по основ на 
оттуѓување на имотот што општината не го користи и придонесува за изготвување на 
нереален финансиски извештај. 
 
Препорака:  
Градоначалникот на општина Петровец да преземе мерки за обезбедување на поседовни 
или имотни листи за сите недвижности сопственост на Општината од Државниот завод за 
геодетски работи, согласно решението од Владата на Република Македонија за 
спроведениот делбен биланс. 
Советот на Општина Петровец: 

- да формира комисија за проценка на имотот сопственост на општината добиен 
врз основа на делбениот биланс, а во  согласност со Методологијата за проценка 
на пазарната вредност на недвижниот имот и комисија за проценка на вредноста 
на опремата добиена како донација. 

Секторот за финансии и буџет да преземе мерки за сметководствено евидентирање на 
вредноста утврдена од страна на комисиите за проценка на вредноста на имотот за кој 
се обезбедени имотни листи од Државниот завод за геодетски работи, а утврдената 
вредност  од страна на комисијата за проценка на имотот кој општината го добила со 
решенијата од Владата за кој нема обезбедено имотни листи,  да се евидентира 
вонбилансно.  
 
11.5.2. На ставката Обврски спрема добавувачи во земјата евидентирани се обврски во 
износ од 118 илјади денари кои се однесуваат на изнесување на смет и хортикултурно 
уредување на општина Петровец, исплатени на ЈКП „Петровец“ - Петровец во 2008 
година. 
Обврските не се темелат на реален обем на извршени работи поради следниве причини:  

- Општина Петровец нема склучено договор со јавното претпријатие во кој ќе се 
дефинираат меѓусебните права и обврски со оглед на фактот што јавното 
претпријатие во изминативе години не изготвува и донесува годишна програма за 
работа со која ќе се дефинира начинот на формирање на цената за услугите што 
ќе се вршат од страна на претпријатието за општината (немаат ценовник) и 
висината на средствата со кои основачот ќе учествува во финансирањето на 
конкретни програми за деловната година. 

- не се утврдени начинот на контрола на извршување на работите и документите 
кои би обезбедиле доволно докази за извршување на работите. Доставените 
фактури не се потврдени од надлежни лица дека работите се извршени. 

Недефинираните односи со јавното комунално претпријатие, односно плаќање по 
некомплетна и непотврдена документација, условува нереално искажување на обврските 
на Општината и е спротивно на Законот за сметководството на буџетите и буџетските 
корисници. 
 
Препорака:  
Градоначалникот на општина Петровец на почетокот на секоја година да склучува 
договор со јавното комунално претпријатие за регулирање на меѓусебните обврски, 
дефинирање на цените на услугите, начинот на обезбедување на докази за обемот на 
извршената работа. 
 
11.5.3. Врз основа на меѓународните стандарди за ревизија 500 - Ревизорски докази и 
505 - Екстерни конфирмации, од страна на ревизијата беа испратени конфирмации до 
комитентите заради обезбедување на достатни соодветни ревизорски докази за 
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состојбата на обврските. За неизмирени обврски во вкупен износ од 8,649 илјади денари 
беа испратени 9 конфирмации кон добавувачите, кои опфаќаат 95% од вкупните обврски 
на Општина Петровец.  
Од испратените конфирмации, до денот на завршување на ревизијата се добиени 
одговори од пет комитенти (3,947 илјади денари), кои ја потврдуваат состојбата искажана 
во евиденцијата на Општина Петровец, додека за четири конфирмации во вкупен износ 
од 4,240 илјади денари не се добиени одговори. 
Врз основа на изнесеното ревизијата не обезбеди доказ дека обврските кон 
добавувачите во Билансот на состојба се реално и објективно искажани. 
 
Препорака:  
Секторот за финансиски работи во Општина Петровец редовно да врши усогласување на 
обврските со комитентите. 
 
11.6. Ненаменско користење на средствата 
 
11.6.1.Општина Петровец во месец јануари 2006 година извршила набавка на моторно 
возило, за кое во 2007 година, на име главнина и камати се платени 291 илјади денари. 
Купопродажната цена на возилото изнесува 1,427 илјади денари.  
Моторното возило е купено на лизинг, со рок на отплата на 60 рати и вкупна вредност од 
1,813 илјади денари (вклучувајќи го надоместот за лизинг и ДДВ). 
Долгорочното задолжување на Општина Петровец не е во согласност со одредбите од 
Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, односно набавката е 
извршена без претходно одржано јавна расправа по ова прашање и без Советот на 
Општината да донесе одлука со кое му се одобрува на Градоначалникот да набави 
моторно возило со долгорочно задолжување. 
Непочитувањето на законските одредби при долгорочно задолжување на општината 
создава можности за субјективно одлучување на одговорните лица, без можност за 
контрола од страна на Советот, и допринесува за незаконско и ненаменско трошење на 
средствата на Буџетот на општина Петровец. 
 
Препорака: 
Општината средствата од Буџетот да ги користи првенствено за разрешување на 
работите од јавен интерес  
 
11.7. Неправилна примена на Законот за јавни набавки 
 
11.7.1. При увидот во спроведувањето на постапките за јавни набавки, ревизијата утврди 
неприменување на одредбите од Законот за јавни набавки и подзаконските акти од 
областа на јавните набавки и тоа: 
 
а) при спроведување на постапките за јавни набавки не е постапувано согласно  член 40 
и 47 од Законот во постапката од отворен повик број 02/06 за зимско одржување на 
локални улици и патишта од снег и наноси за сезона 2006/2007 година, избраниот 
понудувач нема доставено комплетна тендерска документација, односно не доставил 
документи за економската и финансиската способност. Документите се доставени 
дополнително, за што на ревизијата не и беше презентиран доказ; 
б) при изборот на најповолна понуда во зависност од видот на набавката, не е дадено 
објаснување и не е можно да се утврди какви критериуми се применувани при 
бодирањето на квалитетот, што не е во согласност со член 50 од законот; 
 
в) за потребите на општината извршени се набавки во вкупен износ од 907 илјади денари без 
да се спроведат соодветни постапки за јавна набавка, што не е во согласност со Законот, и 
тоа: 
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- не се спроведени постапки за јавни набавки со отворен повик во вкупен износ од 
558 илјади денари (Прилог 1) 

- не се спроведени постапки за јавни набавки од мала вредност во вкупен износ од 
349 илјади денари (Прилог 2). 

Неспроведувањето на постапките за јавни набавки согласно законската регулатива 
создава можност за примена на необјективни критериуми за избор на најповолен 
понудувач, нетранспарентност при склучување на договорите. 
 
Препорака:  
Градоначалникот на Општината и Комисијата за јавни набавки да воспостават процедури 
и постапки кои ќе обезбедат соодветна примена на одредбите од Законот за јавни 
набавки, почнувајќи од планирање, евалуација, избор на најповолен понудувач, до 
спроведување на договорите склучени со најповолните добавувачи.  
 
12. Според наше мислење, поради значајноста на прашањата изнесени во точките  11.3. 
и 11.5., финансиските извештаи не ја прикажуваат вистинито и објективно  финансиската 
состојба на сметката на Органот на Општина Петровец под 31 декември 2007 година и 
резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум согласно 
важечката законска регулатива. 
 
13. Според наше мислење, поради значајноста на прашањата изнесени во точките 11.4., 
11.6. и 11.7. во Општина Петровец не е остварено законско и наменско користење на 
средствата во финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи за 2007 
година. 
 
14. Вкупниот ефект од прифатените и спроведени корекции од страна на субјектот во 
текот на ревизијата во Билансот на состојбата е следниот :   

- намалување на материјалните средства и изворите за 43 илјади денари, и 
- зголемување на побарувањата од работниците и пасивните временски 

разграничувања за 29 илјади денари. 
 
15. Врз основа на презентираните податоци во фаза на забелешки по Предходен 
извештај, ревизијата утврди дека Општина Петровец е учесник во четири судски спорови 
кои се во тек на износ од 3.487 илјади денари како тужена странка, по основ на долг и 
надомест на штета. Нивното ефектуирање на штета на Општина Петровец може да 
предизвика негативни ефекти врз финансиското работење и одлив на средства од 
Буџетот на Општината во наредните години.  
 
 
 
Скопје, 18.12.2008 Овластен државен ревизор 
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во 000 денари

Опис на позицијата Образло
жение 2007 2006

Приходи
Трансфери и донации 3.1. 20.943 11.068
Вкупно приходи 20.943 11.068

Расходи
Тековни расходи
Плати, наемнини и надоместоци 3.2.1. 5.961 4.842
Резерви и недефинирани расходи 0 121
Стоки и услуги 3.2.2. 8.221 3.712
Каматни плаќања 3.2.3. 108 120
Субвенции и трансфери 3.2.3. 21 0
Вкупно тековни расходи 14.311 8.795

Капитални расходи
Капитални расходи 3.3. 6.632 2.261
Вкупно капитални расходи 6.632 2.261

Вкупно расходи 20.943 11.056
12

Остварен вишок на приходи - добивка 
пред оданочување 0 12

Нето вишок на приходи - добивка по 
оданочување 0 12

ОРГАН НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2007 година
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во 000 денари

Опис на позицијата Образло-
жение 2007 2006

Актива

Тековни средства
Парични средства 0 12
Побарувања 0 22
Побарувања од вработените 4.1.1. 29 0
Активни временски разграничувања 4.1.2. 9.922 6.020
Вкупно тековни средства 9.951 6.054

Постојани средства
Материјални средства 4.2.1. 12.360 4.020
Вкупно постојани средства 12.360 4.020

Вкупна актива 22.311 10.074

Пасива

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 8.649 4.532
Краткорочни обврски за плати и други 
обврски спрема вработените 4.3.2. 375 299
Пасивни временски разграничувања 4.3.3. 29 34
Вкупно тековни обврски 9.053 4.865

Долгорочни обврски 4.4.1 898 1.189

Извори на средства
Извори на капитални средства 4.5.1. 12.360 4.020
Вкупно извори на деловни средства 12.360 4.020

Вкупна пасива 22.311 10.074

ОРГАН НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ

Образложенијата на страните од 13 до 20 се составен дел на финансиските извештаи
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 во 000 денари

О  П  И  С Државен јавен капитал 

Состојба 01.01.2007 година 4.020                                

Зголемување по основ на: 8.929                                
Набавки во текот на годината 8.929                                 
Исправки по ревизија
Расходување -                                         

Намалување по основ на: 589                                   
Отпис на капитални средства -                                         
Амортизација 546                                    
Исправки по ревизија 43                                      

Состојба 31.12.2007 година 12.360                              

Образложенијата на страните од 13 до 20 се составен дел на финансиските извештаи

ОРГАН НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2007 ГОДИНА


