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    РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Број 1403-410/4 
Скопје, 08.06.2006 година 
 
 
ДО 
 
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ЕДИНИЦАТА  
НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ВЕЛЕШТА 
 

 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
 

1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 
извештаи на Органот на единицата на локална самоуправа Велешта за 2004 година, 
кои се прикажани на страните од 9 до 11. 

 
  2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е извршена 
согласно член 55 од Законот за буџетите, член 2 став 1 и 2 од Законот за  државна 
ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно 
член 8 од Законот за државна ревизија. 

 
3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските 
извештаи на Органот на Општина Велешта 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: 
 

- Тахир Хани, градоначалник на општина Велешта, од 01.01.2004 година до 
31.12.2004 година. 

 
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој извештај, прикажан на страните  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  
04.02. до 09.02.2006 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија во 
состав: 
 

- Лилјана Стојанова - Помошник ГДР, и овластен државен ревизор; 
- Петре Гаврилов - Виш ревизор 
- Билјана Сурлевска - Ревизор; 

 
7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е да 
овозможи ревизорот да изрази мислење: 
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- 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; 

 
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 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. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2004 година, ревизорите на 
Државниот завод за ревизија го утврдија следното: 
 
10.1. Неправилна примена на акти 
 
10.1.2. Кај благајничкото  работење постапувано е спротивно на Законот за платен 
промет и прописите за благајничко работење, а ревизијата ги утврди следните 
недостатоци и пропусти:  

• Нема донесено одлука за благајнички максимум; 
• Подигањето на паричните средства од сметката и исплатата од благајната ги  

вршел градоначалникот, а одговорното лице од Министерството за финансии 
кое требало да ги врши благајничките работи ги изготвувало само благајничките 
извештаи врз основа на приложената документација. Благајничките извештаи 
не се изготвуваат редовно при секоја промена на состојбата на паричните 
средства во благајната. 

• На каса прими и каса исплати на местото – примил, се потпишувал 
градоначалникот, поради што ревизијата се сомнева дека парите од благајна ги 
примило лицето за кого што се наменети. 

• Со ваков начин на работење, преку благајната се исплатени 607 илјади денари 
по сметкопотврди кои не се комплетни ( нема фискални сметки, нема 
спецификации на набавената стока, недостасува број, датум), со кои ќе се 
потврдат исплатите од благајната. 

Предходното доведува до нереално искажување на паричните средства во благајната 
и можни злоупотреби на истите. 
Препорака: 
Општина Велешта согласно Законот за територијална организација на локалната 
самоуправа во Република Македонија  (Сл.весник на РМ бр.55/04), е населено место 
на општина Струга, во тој контекст операционализацијата на препораките дадени во 
овој извештај се во надлежност на општина Струга. При изготвување акт за 
благајничко работење треба да се имаат во вид и недостатоците кои се јавуваат кај 
благајничкото работење во општина Велешта.  
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10.2. Неправилна примена на сметководствени политики и начела 
 

10.2.1. Не постои усогласување меѓу состојбите на сметките во главната книга на ден 
31 декември 2004 година кај опремата со искажаната состојба на ставката опрема во 
Билансот на состојба на ден 31.12.2004, спротивно на член 22 од Законот за 
сметководство на буџетите и буџетските корисници. Непочитувањето на Законот за 
сметководство на буџетите и буџетските корисници придонесува да се презентираат 
финансиски извештаи кои не ја прикажуваат реално состојбата на финансиските 
трансакции настанати во сметководството кај субјектот. 
Препорака: 
 Кон изготвувањето на финансиските извештаи да се пристапи одговорно, а не само од 
формален аспект на исполнување на законска обврска, и да се обрне поголемо 
внимание при пренесување на  податоци од главната книга во финансиските извештаи. 

 
10.2.2. Извршен е физички попис на опремата, но не е извршено усогласување на 
нивната вредност искажана во сметководството со фактичката состојба. Не е извршен 
попис на другите средства и изворите на средствата, како и на побарувањата и 
обврските со состојба на 31.12.2004 година, согласно одредбите на Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници. Неспроведувањето на пописот 
согласно законските одредби придонесува за неутврдување на реалната состојба на 
средствата и нивните извори и придонесува за нереални финансиски извештаи. 
Препорака:  
Да се врши попис на средствата, кое опфаќа и попис на паричните средства, 
побарувањата и обврските во согласност со законските прописи, со што ќе се обезбеди 
усогласување на стварната состојба со сметководствената состојба.  
 
10.2.3. Не е пресметана амортизација на материјалните средства, што е спротивно со 
одредбите на Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и 
Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници. Поради 
недоследно спроведување на законските прописи, искажаната вредност на 
материјалните средства на 31.12.2004 година не ја претставува  реалната состојба на 
истите.  
Препорака:  
При пресметувањето на амортизацијата во целост да се применуваат одредбите од 
Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и  Годишните 
стапки за отпис на долгорочните средства за буџетите и буџетските корисници.   
 
10.2.4. Со увидот во сметководствената евиденција ревизијата утврди дека набавените 
материјали не се евидентираат на залиха, ниту се евидентираат промените ( прием и 
издавање) на материјали. Документацијата за прием и издавање на материјалите не е 
воопшто оформена ниту има задолжено лице за ракување со материјалите. 
Спротивно на сметководствените принципи и начела не се врши и евиденција на 
набавката и давањето во употреба на ситниот инвентар со соодветно зголемување и 
намалување на Фондот на залихи на материјали и ситен инвентар. 
Ваквиот начин на работење е спротивен на Правилникот за сметководство на буџетите 
и буџетските корисници и придонесува да се нема увид во состојбата на залихите на 
материјали и ситен инвентар како и за потрошокот на истите. 
Препорака: 
Општината при утврдување на сметководствените принципи и начела треба да ги 
почитува и следните: 

• За набавката на материјали да се воведе материјална евиденција, а при 
трошењето на истите да се изготвува соодветна документација требување, 
работен налог или извештај како би можело точно да се види каде истите биле 
потрошени.  
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• Согласно сметководствените принципи и начела утврдени со Правилникот за 
сметководство на буџетите и буџетските корисници да се врши евидентирање 
на набавениот ситен инвентар и неговото давање во употреба со соодветно 
зголемување и намалување на Фондот на залихи на материјали и ситен 
инвентар, 

 
10.3.Неправилности во искажување на приходите и расходите 
 
10.3.1. Ставката -  Нето основни плати и наемнини во Билансот на приходи и расходи е 
преценета во вкупен износ од 509 илјади денари, за кој износ е потценет вишокот на 
приходи над расходи, и тоа за: 

• Неосновано исплатените плати на градоначалникот во износ од 41 илјади 
денари, спротивно на  Законот за исплата на плати и надоместоци на 
пратениците во Собранието на Република Македонија и на другите избрани и 
именувани лица ; 

• Неосновано исплатените плати на вработените во износ од 114 илјади денари, 
спротивно на Законот за исплата на плати;  

• Неосновано исплатените плати и надоместоци на претседавачот на Советот  во 
износ од 185 илјади денари, спротивно на Законот за локална самоуправа, и 

• Неосновано исплатените надоместоци на членови на Советот во износ од 169 
илјади денари, спротивно на  Законот за локална самоуправа. 

Препорака: 
При исплатата на платите треба да се почитуваат одредбите од Законот за исплата на 
плати и надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и на 
другите избрани и именувани лица за лицата кои имаат третман на функционери, 
Законот за исплата на плати за останатите вработени и Законот за локална 
самоуправа за членовите на Советот.   
 
10.3.2. Ревизијата се оградува реалноста и објективноста на позицијата Стоки и услуги 
во Билансот на приходи и расходи поради евидентирани расходи во вкупен износ од 
1,350 илјади денари, за кои финансиската документација е некомплетна, односно 
фактурите немаат испратници, нема приемници, сметкопотврдите се без фискални 
сметки, нема спецификација и име на корисникот на услугите, нема договор, исплати 
без фактури ( Прилог 1), спротивно на одредбите од Законот за сметководство на 
буџетите и буџетските корисници и тоа: 

• на ставка Комуникација и транспорт за износ 343 илјади денари; 
• на ставка Материјали за износ од 471 илјади денари; 
• на ставка Тековно одржување за износ од 213 илјади денари; 
• на ставка Други оперативни расходи за износ од 323 илјади денари.  

Немањето на соодветни интерни акти и контролни постапки доведува до зголемени 
трошоци, непоткрепени со исправна и комплетна документација. 
 
10.3.3. На позицијата Тековни трансфери и субвенции евидентирани се расходи во 
вкупен износ од 304 илјади денари, со недоволно поткрепувачка финансисика 
документација како основ за книжење и признавање и тоа: без одлука од Совет 
исплатена парични средства на граѓани, на фудбалски клуб и фудбалски сојуз, 
спротивно на Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници,  и тоа: 

• на ставката Трансфери до непрофитни организации за плаќања до ФК 
Велешта, до физички лица и до Фудбалски сојуз-Струга, во износ од 207 илјади 
денари и 

• на ставката Трансфери до домаќинства и физички лица за плаќање на КУД 
Шпреса, во износ од 97 илјади .  

Немањето на изградени критериуми при одобрување на средства за оддредени 
намени помошти и донации му овозможува на Градоначалникот да се раководи од 
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сопствени и лични критериуми.  
 
10.3.4. Ревизијата се оградува од реалноста и објективноста на позицијата Купување 
на капитални средства поради евидентирање на расходи во вкупен износ од 111 
илјади денари, со недоволно поткрепувачка финансисика документација како основ за 
книжење и признавање спротивно на Законот за сметководство на буџетите и 
буџетските корисници, (сметкопотврдите се без фискални сметки, нема договор, 
проект не е даден на увид),  и тоа: 

• на ставката Купување на мебел и канцелариска опрема евидентирани се 
расходи за набавка на правосмукалка во износ од 3 илјади денари и  

• на ставката Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн евидентирани 
се расходи за техничка документација во износ од 108 илјади . 

Немањето на соодветни интерни акти и контролни постапки, доведува до можно 
неоправдано зголемување на расходите, непоткрепени со исправна и комплетна 
документација, а исплатите засновани на таква документација создаваат сомнеж за 
реалноста на направените расходи . 
Препорака: 

• Настанатите финансиски трансакции да бидат поткрепени со веродостојни и 
вистинити и уредни  сметководствени документи кои целосно и вистинито ја 
претеставуваат финансиската трансакција; 

• Евидентирањето на документацијата да се врши редовно, а не кога по истата 
се плаќа; 

• Да се почитуваат одредбите од Законот за сметководство на буџетите и 
буџетските корисници и да се воспостават внатрешни контроли за уредно 
ликвидирање на документацијата пред исплатата на истата. 

• Документите во делот на капиталните трошоци да се : потпишани од надзорен 
орган, инвеститор и изведувач, прилог градежна книга, а со завршната 
ситуација и документ за прием и предавање во употреба на објектот; 

 
10.3.5. Позицијата Трансфери и донации е преценета за износ од 503 илјади денари, 
за кој износ е преценет вишокот на приходи над расходи, за пренесените средства од 
Фондот за локални патишта и улици и Фондот за комунално уредување на општина 
Велешта, спротивно на Законот за буџетите. Овие средства се погрешно пренесени од 
фондовите и истите треба да се приход на сметката на Буџетот на општина Велешта, а 
поради недоволно познавање на законските прописи, одговорното лице во 
сметководството не извршило пренесување на овие средства на сметката на Буџетот. 
За овој износ се потценети приходите кај сметката на Буџетот и вишокот на приходи 
над расходи 
Препорака: 
При евидентирање на приходите да се почитува Законот за буџетите и Правилникот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници. 
 
10.4. Неправилности во искажување на позициите во Билансот на состојбата 
 
10.4.1. Позицијата Нематеријални средства во делот на ставката Други нематеријални 
права во Билансот на состојбата е потценета за износ од 108 илјади денари за 
извршените капитални вложувања (изработка на проекти) на општина Велешта, а не 
евидентирани во сметководствената евиденција, што е спротивно на Правилникот за 
сметковниот план на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за содржината 
на одделните сметки во сметковниот план за буџетските корисници. 
За истиот износ се потценети Изворите на капитални средства во делот на ставката 
Државен јавен капитал. Непочитувањето на законските прописи и нереалното 
искажување на нематеријалните средства придонесува за нереално искажување на 
постојаните средства и нивните извори. 
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Препорака: 
 Општина Струга да преземе мерки и активности за евидентирање на проектите кои 
припаѓаат на досегашната општина Велешта, односно да се воведе пракса за 
евидентирање на капиталните расходи на соодветните конта за материјални и 
нематеријални средства и Државниот- јавен капитал. 
 
10.4.2. Позицијата Материјални средства кај ставката Градежни објекти во Билансот на 
состојбата е потценета за износ од 1,037 илјади денари за извршените и 
неевидентирани вложувања спротивно на Правилникот за сметководство на буџетите 
и буџетските корисници, и тоа: 

• за изградба на локален пат Велешта- Октиси, во износ од 700 илјади денари; 
• за набавка, транспорт на тампонски материјал, во износ од 37 илјади денари и 
• за изградба на детско игралиште , во износ од 300 илјади денари; 

За  истиот износ е потценета позицијата Извори на капитални средства ставката 
Државен јавен капитал.  
Препорака: 
Надлежната служба на Општина Струга кон која се припојува општина Велешта, 
согласно документацијата со која располага Општината да изврши евидентирање на 
капиталните вложувања и да изврши отпис, односно пресметување на амортизација 
согласно годишните стапки за отпис на долгорочните средства за буџетите и 
буџетските корисниици. 
 
10.4.3. За искажаната состојба на позицијата Материјални средства и Извори на 
капитални средства во Билансот на состојба ревизијата се оградува од реалноста на 
истата од причина што не постои уредна аналитичка евиденција и картици за 
основните средства  согласно одредбите од член 8, став 2 од Законот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници и член 7, став 5 од Правилникот 
за сметководството за буџетите и буџетските корисници. Не е евидентиран имотот 
согласно Решението за пренесување право на соственост на недвижен имот од 
Република Македонија на општина Велешта врз основа на спроведен делбен биланс 
број 23-257/100 од 08.02.2000 година. Нема имотни листи за имотот со кој располага 
општината, на ревизијата не и беа дадени на увид документи, ниту доби било какво 
уверување дека евидентираните градежни објекти се сопственост на општина 
Велешта. 
 Препорака:   
Општина Струга да ги преземе следните активности за надминување на актуелната 
состојба: 

• Да се обезбедат имотни листи од Државниот завод за геодетски работи, за 
имотот на досегашната општина Велешта, согласно Решението на Влада на 
РМ бр. 23-257/100 од 08.02.2000 година за пренесување на правото на 
сопственост по делбен биланс помеѓу Рeпублика Македонија и 
новоформираните општини; 

• На овој имот да се спроведе и соодветно сметководствено евидентирање  во 
деловните книги. За утврдување на вредноста да се формира стручна 
комисија; 

• Потребно е да се изврши обележување (инвентарисување) на основните 
средства со кои располага Општина Велешта; 

• Ревизијата препорачува да се изврши вонреден попис и правилно и реално да 
се  утврди состојбата на постојаните средства; 

• Да се обезбеди аналитичка евиденција на секое основно средство и да се 
отворат картици на основни средства со сите потребни елементи. 
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10.4.4. Позицијата Краткорочни обврски спрема добавувачи е потценета во износ од 
320 илјади денари поради неевидентирани обврски на ден 31.12.2004, поради 
востановена пракса фактурите да се евидентираат во сметководството кога се 
плаќаат. Ова е спротивно на Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските 
корисници.  
За истиот износ е потценета позицијата Активни временски разграничувања. 
Со ваквиот начин на евидентирање се нема увид во вистинската состојба на обврските 
и задолжувањата на општината, и доведува до изготвување на нереални финансиски 
извештаи. 
Препорака:  
Надлежното одделение во општина Струга да преземе мерки за редовно 
евидентирање на обврските спрема добавувачите со добивањето на фактурите и да се 
води аналитичка евиденција по добавувачи. 
 
10.4.5. Позициите Краткорочни обврски за даноци и Активни временски разграничувања  
во Билансот на состојба се потценети во износ од 48 илјади денари за непресметаниот 
и неплатениот персонален данок спротивно на Законот за персонален данок на доход, 
за направените расходи по основ на надоместоци на членови на Советот во износ од 
272 илјади денари. 
Препорака:  
При исплати на физички лица по основи кои не се предвидени во ослободувањата 
согласно член 6 од Законот за персонален данок на доход, треба да се пресмета и 
плати персонален данок . 
 
10.4.6. Состојбата на позицијата Ревалоризациона резерва (како ефект од 
ревалоризација од претходни години) во износ од 93 илјади денари, на крајот на 
годината не е пренесена во корист на сметка Државен јавен капитал, што е спротивно 
на член 58 од Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план 
за буџетските корисници. Оваа состојба се пренесува од минати години поради 
недоволно познавање на законските прописи. Непочитувањето на законските прописи 
придонесува до нереални финансиски извештаи. 
Препорака: 
Во врска со евидентирањето на Ревалоризациона резерва во целост да се 
применуваат одредбите од Правилникот за содржината на одделните сметки во 
сметковниот план за буџетските корисници.  
 
10.5. Ненаменско и незаконско користење на средства 
 
10.5.1. Извршени се расходи без предходно обезбедени средства со буџетот на 

општината за 2004 година во износ од 164 илјади денари, а кои се однесуваат 
на следниве ставки: 

• Физибилити студии, подготовка на проекти и дизајн, во износ од 108 илјади 
денари и 

• Изградба, реновирање и унапредување, во износ од 700 илјади денари; 
Исплатата на расходи повисоки од обезбедените со буџетот придонесува за 
ненаменско користење на средствата на единицата на локалната самоуправа. 
 
 10.5.2.Неприменување на одредбите од Законот за јавни набавки:   

• Не е спроведена соодветна постапка за јавни набавки во вредност од  1,624 
илјади денари (Прилог бр.2 од извештајот);  

• Не е донесен интерен акт-Правилник за регулирање на начинот и постапката 
на набавките од мала вредност; 

• Не се води посебна евиденција за малите набавки . 
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Препорака:  
Да се обезбеди целосна примена на Законот за јавни набавки во сите негови аспекти 
во зависност од видот и вредноста на набавката. 
 
11. Вкупниот ефект од изнесените наоди во точката 10.3. е потценет Вишок на приходи 
над расходи во износ од 6 илјади денари поради преценување на расходите во износ 
од 509 илјади денари и преценување на приходите  во износ од 503 илјади денари во 
Билансот на приходи и расходи за 2004 година. Вкупниот ефект од наодите во точка 
10.4. е потценување на билансните позиции во Билансот на состојбата за 2004 година 
во вкупен износ од 1,513 илјади денари. 
 
12. Според наше мислење поради значајноста на прашањата изнесени во точките 10.2. 
и 10.4., финансиските извештаи не ја претставуваат вистинито и објективно 
финансиската состојба на Органот на општина Велешта под 31 декември 2004 година, 
резултатот од финансиските активности за годината која завршува со тој датум,  во 
согласност со важечката законска регулатива.  
 
13. Според наше мислење, поради значајноста на прашањата изнесени во точките од 
10.3. и 10.5., кај единицата на локална самоуправа Велешта не е остварено законско и 
наменско користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат 
државни расходи за 2004 година. 
    

 
 
 

Скопје, 19.05.2006 година          Овластен државен ревизор 
                Лилјана Стојанова  
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОРГАН НА ОПШТИНА ВЕЛЕШТА 
КОНЕЧЕН  ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

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

9

во 000 Ден.

Опис на позицијата
Образло
жение 2004 2003

Приходи
Неданочни приходи 4 41
Трансфери и донации 3.3. 6,486 6,045
Вкупно приходи 6,490 6,086

Расходи
Тековни расходи 3.1.
Плати, наемнини и надоместоци 3.1.1. 2,265 2,182
Стоки и други услуги 3.1.2. 2,218 2,562
Тековни трансфери и субвенции 3.1.3. 451 231
Вкупно тековни расходи 4,934 4,975

Капитални расходи 3.2.
Купување на капитални средства 3.2.1. 1,148 675
Капитални трансфери 436
Вкупно капитални расходи 1,148 1,111

Вкупно расходи 6,082 6,086

Остварен вишок на приходи - добивка пред 
оданочување 408 0

 ОРГАН НА ЕЛС ВЕЛЕШТА
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2004 ГОДИНА
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во 000 Ден.

Опис на позицијата
Образло-
жение 2004 2003

Актива

Тековни средства 4.1.
Парични средства 4.1.1. 408 0
Вкупно тековни средства 408 0

Постојани средства 4.2.
Материјални средства 4.2.1. 814 814
Вкупно постојани средства 814 814

Вкупна актива 1,222 814

Пасива

Тековни обврски 4.3.
Пасивни временски разграничувања 4.3.1. 408 0
Вкупно тековни обврски 408 0

Извори на средства 4.4.
Извори на капитални средства 4.4.1. 721 721
Ревалоризациона резерва 4.4.2. 93 93
Вкупно извори на деловни средства 814 814

Вкупна пасива 1,222 814

 ОРГАН НА ЕЛС ВЕЛЕШТА
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ
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   во 000 денари

О  П  И  С
Државен јавен 

капитал 
Ревалоризацион

а резерва Вкупно

Состојба 01.01.2004 година 721                    93                        814                  

Зголемување по основ на: -                        -                           -                       
Набавки -                            -                       
Инвестиции во тек-градежни објекти
Ревалоризација на  капитални средства -                          -                       

Намалување по основ на:
Отпис на капитални средства - -                            -                       
Ревалоризација на отпишани капитални средства -                          -                       
Амортизација

Состојба 31.12.2004 година 721                    93                        814                  

ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2004 ГОДИНА

 


