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ДО 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 
извештаи на Секретаријатот за европски прашања на Република Македонија за 2008 
година, на сметката за редовно работење кои се прикажани на страниците од 9 до 
11. 

 
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. 

 
3. Не е вршена ревизија и не е издаден извештај за финансиските извештаи на 

Секретаријатот за европски прашања за годината која и претходи на годината која е 
предмет на оваа ревизија. Државниот завод за ревизија има извршено ревизија на 
финансиските извештаи за 2006 година и за истата е издаден извештај со негативно 
мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и мислење со 
резерва за наменско и законско користење на средствата.  

 
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој Конечен извештај, претставуваат 

одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој Извештај, застапувано 
од: 

- Габриела Коневска Трајковска, Заменик претседател на Владата на 
Република Македонија задолжен за европски прашања до 28.07.2008 
година, 

- Ивица Боцевски, Заменик претседател на Владата на Република 
Македонија задолжен за европски прашања од 29.07.2008 година. 

 
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој Конечен извештај, прикажан на 

страните од 1 до 8 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 

21.07 до 31.07.2009 година и од 20.08 до 16.09.2009 година од страна на тим на 
Државниот завод за ревизија. 

 
7. Цел на ревизијата од точка 1 на овој извештај е да овозможи ревизорот да го изрази 

своето 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 
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.  

 

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. Од страна на Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија 
задолжен за европските прашања, добиени се забелешки на Претходниот извештај и 
тоа на точките 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3. и 10.3.4. Забелешките не се прифаќаат од 
причина што за точките 10.2.2, 10.3.2, 10.3.3. и 10.3.4. не се добиени дополнителни 
докази кои би имале влијание на констатациите во наведените точки, додека 
забелешката на точката 1.3.1. претставува коментар, односно информирање за 
преземените чекори согласно дадените препораки. 

 
11. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2008 година дадени како составен дел 
на овој Конечен извештај, ревизијата го утврди следното: 
 

11.1. Слабости во функционирањето на системот на интерни контроли 
 

11.1.1. Раководството има дефинирано, но нема воспоставено надлежности за секоја 
организациска структура. Со Правилникот за систематизација на работните 
места утврдени се раководни работни места, но поради тоа што не се 
пополнети во целост, работните обврски ги извршуваат други државни 
службеници како вршители на должност, поради што постои преклопување на 
должностите и одговорностите во извршување на работните задачи. Имено, 
државниот советник по потреба ги извршува работите на раководител на 
сектор. Од основањето на Секретаријатот за европски прашања местото 
државен секретар не е пополнето.     
Во услови на непостоење на соодветен надзор во работењето, постои ризик од       
отстапување на контролните постапки. 
 

11.1.2. Поради недоволната кадровска екипираност за извршување на материјално-
финансиското работење, не постои разграничување на должностите и јасна 
распределба на одговорностите во извршувањето на внатрешните контроли.  
Во Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација, 
предвидени се работни места за ликвидатор и благајник, а не е предвидено 
работно место за задачи поврзани со сметководствената евиденција. Работните 
задачи поврзани со благајничкото работење ги извршува виш референт од 
Службата за општи и заеднички работи во Владата, кој е благајник за 
Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и 
Секретаријатот за европски прашања. Работното место ликвидатор е 
непополнето, а сметководствената евиденција  се води во Службата за општи и 



СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 
Средства од Буџетот на Република Македонија  

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 

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

3 

заеднички работи, односно просторно и функционално е одвоена од 
Секретаријатот за европски прашања.  
Според Законот за јавна внатрешна финансиска контрола одговорното лице, 
има обврска да основа посебна организациона единица надлежна за вршење на 
работите од областа на финансиското работење и контрола.  

 
11.1.3.  Во текот на 2008 година Секретаријатот за европски прашања при 

вработување на 29 лица не постапила согласно одредбите од Законот за 
државни службеници и истите биле ангажирани преку Агенција за привремени 
вработувања. Наведените вработени се приближно 50% во однос на 60-те 
вработени во редовен работен однос и за истите се исплатени 8,141 илјада 
денари што претставува 55% во однос на платата исплатена на редовно 
вработените во износ од 14,820 илјади денари.  
 
Ревизијата се информира дека по барање на Секретаријатот за европски 
прашања за добивање согласност за нови вработувања според проекцијата во 
НПАА, од април 2008 година, Министерството за финансии, во август 2008 
година, доставило известување за обезбедени средства за вработување на 30 
лица. Лицата не се редовно вработени поради непреземени активности од 
страна на Заменик Претседател на Владата на Република Македонија задолжен 
за европски прашања, именуван во август 2008 година, за вработување на 
лицата до крајот на годината за кои била обезбедена согласноста од 
Министерството за финансии.     
  
Законот за државни службеници кој не се однесува на лицата вработени преку 
Агенции за привремени вработувања обезбедува еднаквост, јавност и 
транспарентност при вработување на државни службеници за извршување на 
работите поврзани со функциите на државата, преку јавен оглас, полагање 
стручен испит, рангирање на кандидатите според успешноста, а вработувањето 
на лицата преку Агенциите за привремени вработувања остава простор за 
субјективно одлучување и не обезбедува фер конкуренција, односно го крши 
правото загарантирано со Уставот на Република Македонија, секому под 
еднакви услови да му е достапно секое работно место. 
 Наведеното доведува до нецелосно спроведување на Законот за државни 
службеници, висок процент на привремено ангажирани лица, доверување на 
редовни работни задачи на лица кои со договор за привремено вработување 
имаат помала одговорност во однос на вработените на неопределено време.  
 

11.1.4. Не е воведена внатрешна ревизија, која според Законот, е независна 
објективна активност, со цел да му помогне на раководството во проценка и 
подобрување на успешноста во процесите на управување со ризикот од 
злоупотреби и грешки и обезбедување правилна примена на важечките 
законски прописи.  Секретаријатот за европски прашања има склучено договор 
со Самостојното одделение за внатрешна ревизија на Министерството за 
финансии да врши внатрешна ревизија на Инструментот за претпристапна 
помош (ИПА), но не и на целосното работење на Секретаријатот. 
Во услови на постојното контролно опкружување ризикот од отстапување на 
контролните постапки е висок и неизвесно е дали контролните постапки ќе 
функционираат ефективно во практиката, дотолку повеќе што нема одредени 
работници (раководители на одделенија, сектори и слично) редовно да следат и 
да се уверат дека секој учесник во системот ги исполнува своите работни 
задачи на начин како што е предвидено.   
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Препораки: 
 Одговорното лице да ги преземе следните активности: 

− Пополнување на раководните места согласно актите за организација и 
систематизација, 

− Формирање посебна организациона единица за финансиски прашања  
− Целосна имплементација на Законот за државни службеници, пред се во 

делот на пополнување на постојните работни места, 
− Воспоставување на услови за внатрешна ревизија согласно законската 

регулатива. 
 

 

11.2. Неправилности во искажување на билансните позиции 
 

11.2.1. Со увид во Билансот на состојба, ревизијата не се увери во реалноста на 
позицијата Материјални средства во износ од 100,450 илјади денари. Имено, од 
една страна, пописот на средствата, побарувањата и обврските со состојба 
31.12.2008 година, не е извршен согласно одредбите од Законот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници, поради тоа што:  

� Пописните листи не содржат вредносни показатели за набавените 
количини, со што не се обезбедени услови за усогласување на 
фактичката со сметководствената состојба, 

� Пописните листи не се потврдени од членовите на пописната комисија, 
поради што не претставуваат веродостоен сметководствен документ, 

� Не е изготвен збир за вкупниот износ на материјалните средства, 
� Не е извршено вреднување и сметководствено евидентирање на 

опремата утврдена како вишок односно кусок и не е донесена одлука од 
одговорното лице за третманот на овие средства, како основ за нивно 
искнижување од сметководствената евиденција. 

Од друга страна, поради тоа што не е постапено по забелешките на пописната 
комисија од 2007 година, во материјалната евиденција евидентирани се 
средства кои не се во сопственост на Секретаријатот. Имено, станува збор за 
средства набавени преку Секретаријатот, а се користат за одредени проекти и 
средства отстапени на други институции. 

 
       Препорака: 

 
Одговорното лице да воспостави услови за целосна примена на одредбите од 
Законот и Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските корисници во 
делот на спроведување и целосно извршување на пописот на средствата, 
побарувањата и обврските. 

 
11.2.2. Со увид во документацијата ревизијата констатира дека во сметководствената 

евиденција и во Билансот на состојба не е искажана позицијата залиха на 
материјали, резервни делови и ситен инвентар и покрај тоа што во текот на 
2008 година извршена е набавка на брендиран материјал во износ од 4,179 
илјади денари. Ревизијата се информира дека е направен попис за 
брендираниот материјал набавен само во периодот април-август 2008 година, а 
од извршениот увид констатира дека: 

� Пописот е нецелосен, поради тоа што пописната листа не содржи 
вредносни показатели за набавените количини, 

� Вредноста во пописната листа не е потврдена од членовите на 
пописната комисија, поради што не претставува веродостоен 
сметководствен документ, 
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� Нема воспоставено сметководствена евиденција, поради што не е можно 
усогласување со фактичката состојба утврдена со пописот. 

Наведеното е спротивно на Законот и Правилникот за сметководство на буџетот 
и буџетските корисници и остава простор за ненаменско и неовластено 
користење на средствата.  
 
Препорака: 
 
Да се воспостави материјална и сметководствена евиденција за брендираниот 
материјал. 
 

11.3. Законско и наменско користење на средствата 
 

11.3.1. Со увид во Билансот на приходи и расходи, ревизијата констатира дека во 
2008 година, за стипендии за постдипломски студии од областа на ЕУ во 
странство и на универзитетите во Република Македонија, исплатени се  
средства, во износ од 8,533 илјади денари. Исплатата на средства за 
стипендии, чија крајна цел е јакнење на институционалниот капацитет на 
државната администрација, се врши секоја година врз основа на одлуки на 
Владата на Република Македонија за доделување средства, Одлука на 
Комисијата за селекција на кандидати за постдипломски студии, како и врз 
основа на склучен договор помеѓу Секретаријатот и корисникот. Согласно 
договорот со кој се дефинираат правата и обврските на корисникот и на 
давателот на средствата, корисникот на средствата, треба да се пријавува во 
периодот од 24 месеци од денот на запишување на постдипломските студии, на 
секој објавен оглас за вработување во Секретаријатот за европски прашања 
или во другите органи на државна управа, за кои што ќе биде известен од 
страна на давателот односно Секретаријатот. Доколку не се заснова работен 
однос по завршување на студиите, корисникот треба да прифати извршување 
на работни обврски во органите на државна управа, но не подолго од 12 месеци 
за соодветен надоместок.      
Од извршениот увид во документацијата на доделените средства, во периодот 
2006-2008 година, ревизијата констатира дека во Секретаријатот за европски 
прашања, нема воспоставено база на податоци за корисниците на средства за 
стипендии и не се увери дали стипендистите ги исполнуваат договорените 
обврски.  Со увид во досиејата на корисниците на средства за постдипломски 
студии во странство, ревизијата го констатира следното: 

� исплатени се 134 илјади денари повеќе од износот наведен во 
договорите за двајца стипендисти, 

� седум лица, за чии постдипломски студии се потрошени средства во 
износ од 7,264 илјади денари, сеуште се привремено вработени иако 
поминал периодот од 24 месеци, 

� за две лице нема информација дали е заснован работен однос (редовен 
или преку Агенција за привремено вработување) иако договорениот рок е 
поминат. Постдипломските студии за овие лица чинат 1,496 илјади 
денари, 

� за едно лице е продолжен рокот за студирање, лицето е ангажирано на 
проект до 31/12/2008, а за натамошно ангажирање нема информации,  

� поради неисполнување на условите од договорот, едно лице извршило 
враќање на вложените средства без пресметаната законска камата во 
износ од 247 илјади денари, предвидена во договорот.  

Ревизијата констатира дека со договорите е уредено враќање на средствата од 
корисници кои не ги исполниле обврските, но не се дефинирани обврските на 
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давателот на средства доколку во предвидениот рок не обезбеди вработување 
на корисникот. 
Имајќи го предвид наваденото, ревизијата не се увери дека контролниот систем 
функционира на задоволително ниво, односно постои висок ризик за 
постигнување на крајната цел поради тоа што вложените средства за 
стипендирање на студенти за постдипломски студии, не обезбедуваат јакнење 
на институционалниот капацитет на државната администрација. 
Во текот на ревизијата одговорните лица започнаа со формирање на целосна 
база на податоци на корисниците на средства за постдипломски студии во 
странство. 
 
Препораки: 
 
Заради јакнење на институционалниот капацитет на државната администрација, 
одговорното лице да ги спроведе следните активности: 

� целосна примена на одредбите од договорите; 
� дефинирање на обврските на давателот на средства, во случај на 

неисполнување на одредбите од договорот.    
 

11.3.2. Со увид во Билансот на приходи и расходи, ревизијата утврди дека ставката 
Договорни услуги е искажана во помал износ за 964 илјади денари, поради 
извршено  сторнирање на истата при уплата на средства од неисполнет договор 
за стипендија, доделена во претходна година. Имено, во 2006 година доделена 
е стипендија за постдипломски студии во странство на вработена во 
Секретаријатот, но поради тоа што вработената не го испочитувала договорот, 
односно го раскинала договорот за работа, средствата ги вратила во 
Централниот буџет, при што трошоците на оваа ставка се сторнирани. Имајќи 
предвид дека средствата за стипендија се доделени во 2006, а сторнирани во 
2008 година,повратокот на овие средства требало да се искажат како приход, а 
не како намалување на расходите.    
 
Препорака: 
 
Да се почитува сметководственото начело на искажување на приходите и 
расходите на готовинска основа, при што за извршените уплати на паричните 
средства на сметката да се искажуваат приходи, додека за извршените исплати 
да се искажуваат расходи.  

 
11.3.3. Со увид во набавката за осмислување и реализација на кампањата „Европски 

во европска унија“, ревизијата утврди дека Секретаријатот за европски 
прашања има склучено договор со прворангираниот понудувач Република во 
вредност од 23.957 илјади денари. Договорот не e реализиран во целост, а 
ревизијата не се увери дека исплатените средства во висина од 16.048  илјади 
денари, од кои 85% се наменети за изработка на ТВ спотови, медиа план и 
закуп на медиумски простор, соодветствуваат на извршената услуга. Имено, од 
Извештајот за емитување на ТВ спотови не може да се утврди кој бил задолжен 
за следење и контрола на емитувањето, дотолку повеќе што ниту Советот за 
радиодифузија не може да го потврди емитувањето на спотовите, со што се 
доведува во прашање веродостојноста и релевантноста на Медиа планот и на 
Извештајот за емитување.    
Препорака: 
Да се определи одговорно лице за целосно следење на кампањите, имајќи 
предвид дека за реализација на истите потребни се значајни финансиски 
средства. 
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11.3.4. Со извршената ревизија на јавните набавки од мала вредност, ревизијата 

утврди дека Секретаријатот за европски прашања не склучува договори со сите 
избрани понудувачи, со што не се дефинира квалитетот, обемот на набавката, 
цената, начинот, рокот на плаќање и случаите во кои може да дојде до 
раскинување на договорот. Исто така, несклучувањето договор го зголемува 
ризикот од несоодветствување на реализацијата на набавките со условите 
дефинирани од договорниот орган во понудата и во тендерската документација 
и може да има влијание врз сите понудувачи односно да го наруши начелото на 
транспарентност. 
Со увид во документацијата ревизијата констатира дека во случај кога јавната 
набавка е реализирана комбинирано со буџетски средства и со доделени 
странски средства, во одлуката за потреба од набавка наведени се само 
планираните буџетски средства, а не и износот и изворот на доделените 
странски средства за реализација на договорот. Ревизијата не се увери колку  
буџетски и колку странски средства се потрошени дотолку повеќе што не е 
склучен ниту договор за спомената јавна набавка. 
 
Препораки: 
Во функција на целосно спроведување на Законот за јавни набавки неопходно 
е: 

� Сите постапки со барање за прибирање на понуди да се финализираат 
со склучување на договори со избраните понудувачи; 

� Во Годишниот план за јавни набавки, да се опфатат и набавките до 5.000 
евра во денарска противвредност; 

� За успешно планирање и подготвување на набавките да се развие 
стратегија за набавка на стоки и услуги;  

� Одлуката за јавна набавка да ги содржи износите и изворите на сите 
средства планирани за реализација на договорот. 

 
11.3.5. Со увид во документацијата, ревизијата констатира дека во септември 2008 

година, донесен е Правилник за утврдување на критериуми за пресметување на 
исплата на надоместок на членовите на комисијата за јавни набавки, по кој на 
членовите на комисијата им е исплатен надоместок за посебно ангажирање 
бидејќи вршењето задачи како членови на комисијата им претставува 
дополнителен ангажман од онаа дејност за која се ангажирани на своите 
работни места. Имено, постапувајќи по Заклучоците на Владата на Република 
Македонија, Секретаријатот за европски прашања спроведува постапки за јавни 
набавки за други органи на управа. Во текот на 2008 година спроведена е 
постапка за реализирање на проектот Интегрирано гранично управување, за 
која е направен избор на физибилити студија, набавена е комуникациска 
опрема, надградена е постоечката опрема и направен е избор на апликативен 
софтвер. Во 2009 година се спроведува проектот Лаборатории, што подразбира 
спроведување на 14 јавни набавки за вкупно 251 лабораторија за сите 
универзитети, МАНУ и државни институции во 243 делови.  
Врз основа на изнесеното произлегува дека на Секретаријатот за европски 
прашања се наметнуваат обврски за спроведување на сложени постапки за 
јавни набавки кои не се дел на работењето, особено во услови на недостиг на 
човечки и технички ресурси, што може да влијае на исполнување на редовните 
работни задачи и основната функција на Секретаријатот дефинирана во 
Законот.  
Препорака: 
Секретаријатот за европски прашања да се задолжува со работни задачи и 
обврски сообразени со основната дејност на истиот. 
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12. Според наше мислење, поради значајноста на наодите изнесени во точката 

11.2. за сметката за редовно работење, финансиските извештаи на 
Секретаријат за европски прашања  за 2008 година не ја претставуваат 
вистинито и објективно финансиската состојба и резултатот од финансиските 
активности во однос на важечката законска регулатива. 

 

13. Според наше мислење, поради значајноста на наодите изнесени во точката 11.3 
за сметката за редовно работење, не е остварено законско и наменско 
користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат 
државни расходи. 

 
14. Ревизијата има обврска да истакне дека по Конечниот извештај за извршената 

ревизија на финансиските извештаи за 2006 година, од страна на 
Секретаријатот за европски прашања не се преземени активности, и тоа: 

� Во делот на пополнување на раководните места, 
� Не се воспоставени услови за внатрешна ревизија согласно законската 

регулатива. 
� е воведена внатрешна ревизија, 
� Не е формирана посебна организациона единица за сметководство, 
� Не е извршен пописот согласно одредбите од Законот и Правилникот за 

сметководство за буџетите и буџетските корисници. 
 
15. Ревизијата смета за неопходно да укаже на следното: 
 
Со извршениот увид во документацијата, ревизијата констатира дека од сметката на 
Секретаријатот за европски прашања исплатени се средства во висина од 86,023 
илјади денари за изработка на Студија за изводливост (физибилити студија) за развој 
на информациониот систем, набавка на ИТ комуникациска опрема и надградба на 
постоечката SDH/PDH мрежа за интегрирано гранично управување, со цел да се 
изврши ефикасна координација меѓу државните органи кои имаат надлежности во 
граничното управување, олеснување на размената на податоци и информации и 
координација на активности во прекугранична соработка.  
Од извршената продолжена ревизија во Националниот координативен центар за 
гранично управување, задолжен за Информациониот Систем за Интегрирано Гранично 
Управување, царинската испостава и полициската станица на МВР на граничниот 
премин Табановце, како крајни корисници, ревизијата констатира дека со набавената 
опрема воспоставена е единствена основа за развој на интегрираното гранично 
управување, но од друга страна сеуште постојат слабости кои во најкус период треба 
да се надминат и да се овозможи непречено функционирање на системот, имајќи ја 
предвид материјалноста на вложените средства. Заради наведеното потребно е: 

� Компјутерската сала целосно да се опреми (нема видео надзор, 
повеќеслојна техничка безбедност, соодветна температура, уреди за 
автоматско гасење на пожарот);  

� Да се обезбеди одржување на опремата; 
� Да се доекипира Националниот координативен центар, особено неопходно е 

вработување на лице систем-администратор; 
� Да се изготват пишани процедури за поедноставен проток на податоци; 
� Да се изготви план за континуирана едукација на вработените. 

 
 
Скопје, 26/11/2009 година 
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Секретаријат за европски прашања 
Средства од буџетот на РМ 

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2008 година 
     
     
     
     

      во 000 денари 

Опис  
 

2008 
 

2007 

     

Приходи     
Трансфери и донации  190,170  137,804 
Вкупно приходи  190,170  137,804 
     
Расходи     
Тековни расходи     
Плати, наемнини и надоместоци  20,877  29,196 
Стоки и услуги  99,372  90,413 
Субвенции и трансфери  8,542  8,479 
Вкупно тековни расходи   128,791  128,103 
     
Капитални расходи     
Капитални расходи  61,379  9,701 
Вкупно капитални расходи   61,379  9,701 
     
Вкупно расходи  190,170  137,804  
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Секретаријат за европски прашања 
Средства од буџетот на РМ 

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 
     
     
    во 000 денари 

Опис  
 

2008 
 

2007 

Актива     
     
Тековни средства     
Побарувања од вработените  244  52 
Активни временски разграничувања  5,660  2,415 
Вкупно тековни средства  5,904  2,467 
     
Постојани средства     
Материјални средства  100,450  30,671 
Вкупно постојани средства  100,450  30,671 
     
Вкупна актива  106,354  33,138 

     
Пасива     
     
Тековни обврски     
Краткорочни обврски спрема добавувачи  3,713  493 
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема 
вработените  1,947  1,922 
Пасивни временски разграничувања  244  52 
Вкупно тековни обврски  5,904  2,467 
     
Извори на средства     
Извори на капитални средства  100,450  30,671 
Вкупно извори на деловни средства  100,450  30,671 
     
Вкупна пасива  106,354  33,138 
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Секретаријат за европски прашања 
Средства од буџетот на РМ 

   
ПРЕГЛЕД 

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2008 
ГОДИНА 
   
   
    во 000 денари 

О  П  И  С 
Државен јавен 

капитал               Вкупно 
   
Состојба 01.01.2008 година               30,671                       30,671  
   
Зголемување по основ на:               79,349                       79,349  
Набавки и донирана опрема               64,066                       64,066  
Добиен градежни објекти со 
одлука на Влада               15,283                       15,283  
   
   
Намалување по основ на:                (9,570)                       (9,570) 
Амортизација на опрема                (8,500)                       (8,500) 
Амортизација на градежен 
објект                (1,070)                       (1,070) 
Состојба 31.12.2008 година              100,450                      100,450  
   

 


