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   РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Бр. 1010 – 556/6 
Скопје, 12/12/2008 година 
 
ДО 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 
извештаи на Владата на Република Македонија 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 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. Државниот завод за ревизија има извршено ревизија на финансиските  извештаи на 
Владата на Република Македонија за 2006 година како година која и претходи на 
годината што е предмет на оваа ревизија и е дадено мислење со резерва. 
 
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај се одговорност на раководството 
на субјектот, застапувано од: 

 Никола Груевски - Претседател на Владата на Република Македонија;  
 Даниела Трајановска - Генерален секретар на Владата на Република Македонија 
до 13 Ноември 2007 година; 
 Стојан Тодоров - Генерален секретар на Владата на Република Македонија од 13 
Ноември 2007 година. 

 
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој извештај, прикажан на  страните 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  
14.07.2008 до 08.08.2008 и од 04.09.2008 до 19.09.2008 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. 

 
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. 
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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 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.  
Ревизијата вклучува и идентификување на сите фази од процесите клучни во 
функционирањето на субјетот, снимање на функционирањето на интерните контроли, 
дефинирање на ризиците и контролите кои ги покриваат истите и оценување на 
резидуалните ризици, како и анализа на законската регулатива, процедурите и 
постапките кои се извршуваат во текот на работењето.  
Информациите за извршената ревизија се добиени преку:  

 Законски, подзаконски и интерни акти со кои се регулира делокругот на 
работењето на Владата на Република Македонија,  
 Информации за одделни проблеми и настани подготвени за седници на 
Владата, 
 Одлуки на Владата на Република Македонија,   
 Интервјуа со раководството и клучниот персонал на Генералниот секретаријат 
на Владата на Република Македонија.  

Веруваме дека извршената ревизија ни обезбедува разумна основа за изразеното 
мислење. 
 
10.  Со ревизијата на финансиските извештаи за 2007 година, ревизорите на Државниот 

завод за ревизија го утврдија следното: 
 
 
10.1. Слабости во функционирањето на системот на интерни контроли 
 
Во оваа точка на извештајот ревизијата ги презентира клучните наоди, ризици и 
контролни аспекти кои се резултат на испитувањето на ефикасноста на системот на 
интерни контроли.  
Резултатите се добиени преку разговори со раководни лица и вработени во  Генералниот 
секретаријат, како и преку преглед на основните документи. 
 
10.1.1. Со Правилникот за систематизација на работните места утврдени се раководни 
работни места, но поради тоа што не се пополнети во целост, а работните обврски ги 
извршуваат други раководни државни службеници, постои преклопување на должностите 
и одговорностите во извршување на работните задачи. Работното место раководител на 
сектор во Секторот за стратегија, планирање и следење и во Секторот за односи со 
јавноста не е пополнето, а работните задачи ги извршува државен советник од областа 
на економскиот систем, стратешко планирање и следење на буџетскиот процес, односно 
портпарол во второ споменатиот сектор. Во Секторот за кадровски работи, човечки 
ресурси и други стручни работи и во Секторот за спроведување на рамковниот договор, 
предвидени се по две работни места помошник раководител на сектор, а функционираат 
со по еден помошник раководител на сектор. Во Секторот за информатика предвиденото 
работно место помошник раководител на сектор не е пополнето.  
 
10.1.2. Во актите за внатрешна организација и систематизација не е предвидена 
организациона единица за материјално финансиско работење. Сметководствената 
евиденција и работните задачи поврзани со благајничкото работење се во надлежност на 
Службата за општи и заднички работи во Владата на Република Македонија.  
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10.1.3.  Постои несообразеност помеѓу работните задачи дефинирани во Решенијата на 
службениците согласно работните места предвидени со актите за организација и 
систематизација и работните задачи што ги извршуваат. Од извршениот увид ревизијата 
констатира дека дваесет и три државни службеници извршуваат работни задачи 
различни од утврдените со решенијата за распоредување на работно место. 
 
10.1.4. Според актите за систематизација и организација, извршувањето на задачите за 
покривање на целокупната активност на Генералниот секретаријат е организирано во 
девет сектори, а со Одлука на Владата на Република Македонија формирана е 
канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија. Работни места 
одделно по канцеларии на функционерите не се предвидени.  
Од систематизираните работни места на Генералниот секретаријат пополнети се 138, а 
преку Агенциите за привремени вработувања, ангажирани се 107 лица, од кои 29 се 
ангажирани во канцеларијата на претседателот, замениците претседатели и министрите 
без ресор, 36 се ангажирани во секторите на Генералниот секретаријат, а 42 лица се 
ангажирани во интернет клубовите, согласно проектот на Владата на Република 
Македонија, кој е од времен карактер. 
Од извршениот увид во документацијата ревизијата констатира дека поради тоа што во 
актите за систематизација и организација работните места и работните задачи, не се 
сообразени и соодветно предвидени, како и поради недоволната кадровска екипираност,  

 Повеќе од 40% од лицата кои извршуваат работни задачи во Генералниот 
секретаријат се ангажирани преку Агенции за привремени вработувања;  
 Работните задачи дефинирани во договорите склучени со Агенциите секогаш не 
соодветствуваат со работните места предвидени во актите за организација и 
систематизација; 
 Кај лицата ангажирани преку Агенциите не постои јасна распределба на 
должностите и одговорностите во изведувањето на внатрешните контроли; 
 Се вложуваат значителни средства во обука на привремено вработените лица, 
кои по истекот на договорот немаат обврска да ги импелментираат стекнатите  
знаења во работењето и функционирањето на Владата на Република 
Македонија; 
 Законот за државни службеници не се однесува на лицата ангажирани преку 
Агенции за привремени вработувања. Законот обезбедува еднаквост, јавност и 
транспарентност при вработување на државни службеници за извршување на 
работите поврзани со фунциите на државата, преку јавен оглас, полагање 
стручен испит, рангирање на кандидатите според успешноста, а ангажирањето 
на лицата преку Агенциите за привремени вработувања остава простор за 
субјективно одлучување и не обезбедува фер конкуренција.    

 
Ревизијата се информира дека до февруари 2008 година во Секторот за кадровски 
работи, човечки ресурси и други стручни работи изготвени се нови акти за огранизација и 
систематизација, кои се доставени до раководството на разгледување. До денот на 
ревизијата актите не беа усвоени од страна на раководството ниту беше побарана 
писмена согласосност од Агенцијата за државни службеници. 
Во услови на постоечката организациона поставеност на Генералниот секретаријат, 
отежнато е функционирање на контролниот систем односно не е овозможено целосно 
следење на функционирањето на интерните контроли поради:  

 Отсуство на организациона единица за материјално финансиско работење кое 
има влијание на целосно и благовремено усогласување на фактичката со 
сметководствената состојба на имотот, побарувањата и обврските,  
 несообразаност на работните задачи и работните места предвидени во актите 
за организација и систематизација,  
 несоодветно разграничување на овластувањата и одговорностите, 
 преклопувања на должностите и одговорности од една страна, и привремено 
ангажирање на лица со договор од друга страна, 
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 не постои соодветен надзор во работењето, а раководството не може да ја 
следи успешноста на работењето на еден дел од вработените и да се увери 
дека секој учесник во системот ги исполнува работните задачи на начин како 
што е предвидено.  

Во услови на постоечкото контролно опкружување ризикот од отстапување на 
контролните постапки е висок и неизвесно е дали контролните постапки функционираат 
ефективно во практиката. 
 
Препорака 
 
Во функција на подобрување на општото контролно опкружување и ефикасноста во 
работењето и јакнење на човечките ресурси, да се обезбеди:  

 организациона единица за финансиско сметководствено работење, 
 сообразеност на работните места и работните задачи, 
 разграничување на должностите и одговорностите, 
 потребните човечки ресурси да се обезбедуваат согласно одредбите од  
Законот за државни службеници, наместо присутната пракса за истото да се 
применуваат одредбите од Законот за агенциите за привремени вработувања. 

 
10.2. Примена на законски акти  
 
Со цел остварување на поекономично и поефикасно работење ревизијата смета за 
потребно да го истакне следното: 
 
10.2.1.  Со увид во сметководствената евиденција ревизијата утврди исплата на средства 
во износ од 3,021 илјада денари за одржување на недвижен имот во странство, 
сопственост на избраните и именуваните функционери. Овој надоместок опфаќа 
одржување на недвижниот имот и тоа: отплата на кредити надомест на изнајмување, 
данок на имот, осигурување на имот, комунални услуги и тековно одржување. Исплатата 
е извршена согласно Одлука на Владата на Република Македонија и Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија.  
Поради непрецизно и недоволно јасно дефинирање на одредбата од Законот за 
извршување на Буџетот и отсуство на критериуми за висината на надоместокот со кој се 
плаќа посебно право на функционери што е резултат од нивниот статус во странство 
пред изборот или именувањето на јавна функција, Уставниот суд ја оспорил одредбата 
за плаќање ваков вид надомест со образложение дека тоа е ексклузивно право на 
одредена група функционери од централната власт за приватни намени кои се 
однесуваат на одржување на нивните имоти во странство, при што исплаќањето од 
буџетски средства е финансиски товар и не обезбедува правна сигурност на граѓаните и 
другите субјекти од кои се реализира Буџетот. 
 
 
Препорака 
 
Владата на Република Македонија да предлага и да донесува акти сообразени со 
уставните решенија, како и да ја има предвид проекцијата на очекуваните фискални 
импликации.    
 
 
 
10.2.2. Ревизијата утврди исплата на закупнини за службени станови на фукционери во 
износ од 1,277 илјади денари. Исплатата е извршена согласно Одлука на Владата на 
Република Македонија од 2003 година, со која е утврдена висината на надоместокот за 
закупнина на станови за министри, заменици и други раководни државни службеници 
именувани од Владата на Република Македонија. Оваа Одлука е донесена по претходно 
усвоената Програма за изградба, продажба и одржување на становите сопственост на 
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Република Македонија од 1999 година, дополнета во 2002 година, со која се дозволило 
продажба на становите дадени во закуп за службени потреби, а за средствата од 
продажбата предвидено е целосно да се употребат за изградба на нови станбени објекти 
за вработените во државните органи. 
Со реализирање на Програмата од една страна извршена е продажба на значаен дел 
станбен фонд користен за службени потреби, а од друга страна неопходно е издвојување 
на буџетски средства за плаќање закупнини за функционери и именувани државни 
службеници. 
Преку Комисијата за станбени прашања на Владата на Република Македонија, 
ревизијата побара Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
да обезбеди преглед на станбениот фонд кој може да биде на располагање за службени 
потреби. До денот на ревизијата прегледот не беше доставен, а стручните служби на 
Генералниот секретаријат подготвија нова информација за начинот, условите и 
постапката за давање на станови во сопственост на Република Македонија и правото на 
надоместок за закупнина на стан, со која се предлага преземање активности за 
изменување и дополнување на постоечките прописи и нивно допрецизирање со цел да 
се зајакнат механизмите за контрола при остварувањето на ова право, да се заштедат 
буџетски средства и да се избегне субјективното толкување и постапување во примената 
на прописите кои што ја регулираат оваа материја.  
 
Препорака 
 
Во функција на намалување на трошоците за закупнини за станови за службени потреби, 
Владата на Република Македонија, преку Јавното Претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор, да обезбеди станбен простор наменет за службени потреби. 
        
10.2.3. Со извршениот увид во сметководствената евиденција, ревизијата утврди исплата 
на средства во износ од 24,973 илјади денари по основ на данок на промет на 
недвижности и права. Обврската за плаќање на овој вид расход произлегла од 
донесениот Заклучок на Владата на Република Македонија во 2003 година, со кој заради 
единствено постапување на територијата на Република Македонија и целосна примена 
на Законот за даноци од имот, дефинирано е при продажба на станбен и деловен 
простор, да се пресметува и плаќа данок на промет на недвижности и права. Со 
донесување на споменатиот Заклучок, Владата на Република Македонија ги ставила вон 
сила Заклучоците од 1994 и 1995 година со кои се предвидувало при продажба на 
станови и деловни простории во општествена сопственост да не се плаќа данок на 
промет. 
Обврската за плаќање на данок на промет на недвижности, паѓа на товар на Буџетот на 
Владата на Република Македонија, кога по склучените договори каде што продавач е 
Владата на Република Македонија истата не е прецизирана. Со започнување на 
процесот на децентрализација локалната самоуправа ја презема обврската за 
спроведување на постапката за пренос на сопственоста и со решенија ја задолжува 
Владата на Република Македонија да го плаќа данокот на промет. 
Ревизијата смета дека со донесување на Заклучокот во 2003 година и укинување на 
Заклучоците од 1994 и 1995 година, создадена е дополнителна финансиска обврска на 
Владата на Република Македонија кон единиците на локалната самоуправа, поради што 
отежнато е планирањето средства во Буџетот за оваа намена, дотолку повеќе што 
Генералниот секретаријат не располага со точен број станови за кои постапката за  
регулирање на данокот не е завршена и не постои официјален податок за бројот на 
решенијата кои во иднина би пристигнале за наплата.  
 
Препорака 
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Владата на Република Македонија да ја разгледа можноста за преиспитување на 
Заклучокот од 2003 година односно да го има предвид Законот за даноци на имот, во кој 
покрај одредбата што предвидува обврзник на данокот на промет на недвижности да 
биде продавачот на недвижноста, содржана е одредба според која, и купувачот може да 
биде даночен обврзник, доколку во договорот за купопродажба е така предвидено.  
 
10.2.4. По основ на судски решенија за изгубени судски спорови ревизијата утврди 
исплата на средства во износ од 5,587 илјади денари. Имено, поради невоспоставена 
институционална поврзаност со Државното правобранителство, Генералниот 
секретаријат нема сознание за колку предмети е покрената судска постапка и можност за 
нивна реализација, а информацијата за видот на реализираните судски решенија ја 
добива дополнително од трезорската канцеларија од каде обезбедува поткрепувачка 
документација. Неведеното од една страна доведува до често пати погрешна наплата на 
судски решенија од сметката на Владата за предмети кои се однесуваат на органи во 
состав на Владата, а од друга страна неможе да се изврши соодветно планирање на 
буџетски средства за покривање на овој вид расходи. 
 
Препорака 
 
Државното правобранителство редовно да ги известува органите на управа за судските 
постапки. 
Владата на Република Македонија да дефинира материјална одговорност и правила за 
надомест на средства од лицата кои при вршење на службената должност, поради 
донесување на правно неиздржани одлуки, предизвикуваат штета на државниот орган и 
ненаменско трошење на средствата предвидени за вршење на основната дејност. 
 
 
10.3. Неправилности во искажување на билансните позиции 
 
10.3.1. Со увид во пописниот елаборат ревизијата констатира дека не е извршено: 

 вреднување и сметководствено евидентирање на опремата утврдена како вишок 
по пописот;  
 вредносно искажување на утврдениот кусок и не е донесена одлука за 
сметководствено евидентирање на истиот и дефинирање на одговорноста за 
констатираниот кусок;  
 вредносно искажување на опремата предложенa за расход од пописнaтa 
комисиja, и не е донесена одлука од одговорното лице за дефинирање на 
судбината на расходуваните средства, заради искнижување од 
сметководствената евиденција. 

Заради наведените недостатоци во делот на пописот на средствата, неизвршеното 
усогласување на фактичката со сметководствената состојба има влијание на реално и 
објективно искажување на финансиските извештаи. 
 
Препорака 
 
Одговорното лице да воспостави услови за целосно и навремено спроведување на 
пописот согласно одредбите од Правилникот за сметководство за буџетите и буџетските 
корисници. 
 
10.4. Законско и наменско користење на средствата 
  
10.4.1. Ревизијата утврди исплата на средства во висина од 1,177 илјади денари за 
ангажирање на домашни експерти. Владата на Република Македонија донела Одлука за 
формирање канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија, врз 
основа на која Претседателот на Владата по сопствен избор и слободна оценка може да 
ангажира надворешни соработници кои поседуваат посебни знаења и искуства во 
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сферата на долгорочното стратешко планирање, во економскиот, културниот 
образовниот, стопанскиот, безбедносниот, политичкиот систем и човечките ресурси и 
одржливиот развој.  
Согласно Законот за Владата на Република Македонија, Генералниот секретаријат на 
Владата на Република Македонија обезбедува логистичка – стручна поддршка на 
Владата во целина, на Претседателот на Владата, замениците на Претседателот на 
Владата, министрите (членовите на Владата), а со цел за законито, ефикасно и 
транспарентно работење на Владата на Република Македонија.  
 
Препорака 
 
Владата да ја преиспита Одлуката за формирање канцеларија на Претседателот на 
Владата на Република Македонија, во делот за ангажирање надворешни експерти, при 
што поцелисходна ја смета можноста за вклучување на експертите од ресорните 
министерства.    
 
10.4.2. Поради нецелосно спроведување на процедурите предвидени во законската 
регулатива за спроведување на потпрограмата К5- Соодветна и правична застапеност на 
заедниците, ревизијата утврди повеќе исплатени средства во висина од 7,979 илјади 
денари од ставката плати и надоместоци. 
Имено, во 2007 година, Владата на Република Македонија на предлог на Комитетот на 
министри, два пати донела Заклучок за спроведување постапка за 250 нови 
вработувања, односно за вкупно 500 нови вработувања според начелото за правична 
застапеност. Но поради тоа што Комитетот на министри не извршил целосна анализа на 
податоците од годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците 
изготвен од Агенцијата за државни службеници, како и на податоците кои по барање на 
Заменикот претседател на Владата одговорен за имплементација на рамковниот 
договор, се добиени директно од органите на управа за систематизирани а непополнети 
работни места, направена е погрешна проценка при утврдувањето на потребата од нови 
вработувања во органите на управата.  
На ревизијата не и беа дадени на увид одговорите на органите на управа со податоци за 
нови вработувања, поради што не се увери дека предложените нови вработувања од 
страна на Комитетот се сообразени со реалните потреби на органите. 
Ревизијата констатира дека при донесување на одлуката за нови вработување, 
Комитетот на министри не ги имал предвид: 

 слободните работни места согласно правилниците за систематизација, 
 соодветната стручна подготовка (вид и степен на стручно образование) 
 просторните услови за сместување на нововработените лица,  

а како основен критериум за нови вработувања користена е процентуалната застапеност 
на заедниците.  
Имајќи предвид дека според планот за реализација на потпрограмата К5 предвидено е 
новите вработувања да се реализираат преку Генералниот секретаријат, а потоа со 
превземање да се изврши прераспоредување на новопримените државни службеници во 
соодветните органи, на крајот од 2007 година на платниот список на Генералниот 
секретаријат има 430 вработени лица распоредени во други државни органи, од кои за 
210 лица започната е постапка за превземање, a за останатите 220 превземањето е 
отежнато, поради тоа што органите во кои лицата се распределени за преземање не 
исполнуваат основни формално правни услови, односно немаат систематизирани 
работни места, а во некои нема обезбедено просторни услови. 
Ревизијата констатира дека исплатата на плата на нововработените државни 
службеници не е во согласност со извршените работни задачи бидејќи истите се работно 
ангажирани во други органи на државна управа, а примаат плата и други права од 
работниот однос во Генералниот секретаријат. Поради ограничени просторни услови дел 
од нововработените државни службеници не можат ниту физички да присуствуваат на 
работното место. Наведените слабости предизвикуваат исплата на плата за неизвршена 
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задача, како и трошење на средства планирани за потребите на Владата, за исплата на 
плата веќе планирана во друг раздел. 
 
Препорака 
 
Владата на Република Македонија да го задолжува Министерството за финансии да дава 
согласности за нови вработувања по потпрограмата К5 - Соодветна и правична 
застапеност на заедниците, по целосно исполнување на процедурите пропишани во 
законската регулатива. 
  
 
11.  Според наше мислење, освен за изнесеното во точките 10.2, 10.3. и 10.4. 

финансиските извештаи ја прикажуваат вистинито и објективно финансиската 
состојба на Владата на Република Македонија на ден 31 Декември 2007 година. 

 
12. Според наше мислење кај Владата на Република Македонија, освен наведеното во 

точка 10.3 и 10.4 остварено е законско и наменско користење на средствата во 
финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи за 2007 година. 

 
13. Во однос на препораките на овластениот државен ревизор дадени во Конечниот 

извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Владата на 
Република Македонија за 2006 година е утврдено следното: 

 
Поради утврдените слабости во функционирањето на процесот на исплата на трошоци 
за службени патувања, во конечниот извештај за 2006 година, ревизијата  препорача 
Генералниот секретар на Владата на Република Македонија да не одобрува исплата на 
дневници без комплетна пропратна документација, со признавање само на трошоци 
согласно Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на 
органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци, како и согласно 
интерните акти што ја регулираат оваа материја, со што ќе се елиминираат неоснованите 
исплати за репрезентација преку патни и дневни расходи.  
Во текот на 2007 година, по препорака на внатрешниот ревизор на Генералниот 
секретаријат изготвен е интерен акт Упатство за службени патувања во странство и 
предложена е измена на Уредбата за издатоци за службени патувања и селидби во 
странство, во смисла на дополнување и прецизирање на признавањето на такси услугите 
во странство трошоците за користење интернет услуги како и специфицирање на 
одделни исклучителни трошоци што често се случуваат при патување во странство. 
Предлогот за измената на уредбата е прифатен од страна на Министерството за 
финансии како надлежен орган за донесување на уредбата. Уредбата е донесена и 
објавена во Службен весник на Република Македонија.  
Исто така, Владата постапила по препораката на ревизијата и донела нов интерен акт за  
репрезентација и интерен акт со кој е дефинирана постапката за набавка на стоки и 
услуги. 
 
14. Обелоденување: 
 
Во функција на реализирање на Програмата на Владата на Република Македонија, со 
Буџетот за 2007 година планирани се 811,863 илјади денари, односно повеќе од три пати 
во однос на претходната година, кога за функционирање на Владата беа предвидени 
222,018 илјади денари. 
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вкупни расходи 2007

плати и 
надоместоци

16%

капитални 
расходи

1%

субвенции и 
трансфери 

(судски 
решенија)

4%

стоки и услуги
79%

тековни резерви
0%

 
Најголем дел од средствата (203,086 илјади денари) се наменети за реализирање на 
кампањата Invest in Macedonia. Според официјалните податоци на Народна Банка на 
Република Македонија во текот на 2007 година во Република Македонија директните 
нето инвестиции изнесуваат 240,13 милиони евра, а во првите шест месеци на 2008 
година остварени се директни инвестиции во износ од  412 милиони евра. 
Во функција на реализирaње на проектот „Македонија земја на информатичари“ 
спроведени се кампањите: компјутер за секој ученик, бесплатна обука на граѓаните за 
користење компјутери, опремување на интернет клубови, бесплатен интернет пристап за 
сите граѓани, обезбедување ваучери за апсолвентите и промоција на знаењето и 
ефектите од развојот и употребата на информатичката технологија. За споменатите 
кампањи во 2007 година покажан е голем интерес кај граѓаните на Република 
Македонија, што продолжува и во 2008 година.  
Исто така, реализирани се кампањи за подигање на свеста на сите граѓани за борбата 
против корупцијата, за промоција на значењето и ефектите од образованието насочено 
во релација на родителите, наставниот кадар, учениците и јавноста, за промоција на 
производи со потекло и квалитет од Македонија, за кои се потрошени средства во износ 
од 270,621 илјада денари. Ефектите од спроведените кампањи се очекуваат во 
наредниот период. 
 
 
 
Скопје, 11/12/2008 година            Овластен државен ревизор 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2007 година
 
 
 

     

      во 000 денари

Опис на позицијата   2007  2006
      
Приходи    
Трансфери и донации   811,863  222,018
Вкупно приходи   811,863  222,018
    
Расходи    
Тековни расходи    
Плати, наемнини и надоместоци   130,286  116,511
Резерви и недефинирани расходи   47  63
Стоки и услуги   639,011  57,834
Субвенции и трансфери   30,672  28,222
Вкупно тековни расходи    800,016  202,630
    
Капитални расходи    
Капитални расходи   11,847  19,388
Вкупно капитални расходи    11,847  19,388
    
Вкупно расходи   811,863  222,018
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ      
      
     во 000 денари

Опис на позицијата   2007 2006
Актива      
      
Тековни средства      
Побарувања од вработените   421  162
Активни временски разграничувања   19,007  28,169
Вкупно тековни средства   19,428  28,331
      
Постојани средства      
Материјални средства   32,569  35,403
Вкупно постојани средства   32,569  35,403
      
      
Вкупна актива   51,997  63,734
      
Пасива      
      
Тековни обврски      
Краткорочни обврски спрема добавувачи   5,357  18,282
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема 
вработените   13,650  9,887
Пасивни временски разграничувања   421  162
Вкупно тековни обврски   19,428  28,331
      
Извори на капитални средства   32,569  35,403
Вкупно извори на деловни средства   32,569  35,403
      
Вкупна пасива   51,997  63,734
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ПРЕГЛЕД 
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2007 ГОДИНА 
    
    
      во 000 денари 

О  П  И  С 
Државен јавен 

капитал  

Останат капитал 
(залихи на 
материјали, 

резервни делови и 
ситен инвентар и 

хартии од 
вредност) Вкупно 

    
Состојба 01.01.2007година               35,403                          -              35,403  
    
Зголемување по основ на:               11,296                        18              11,314  
Набавки               11,296                        18              11,314  
Инвестиции во тек-
градежни објекти опрема и 
др.                        -                        -  
Ревалоризација на 
капитални средства                        -                        -  
    
Намалување по основ на:              (14,130)                      (18)            (14,148) 
Отпис на капитални 
средства                        -  
Ревалоризација на 
отпишани капитални 
средства                        -  
преотстапени на 
Секретаријат за европски 
прашања                 (4,592)   
Амортизација                (9,538)               (9,538) 
потрошок                        (18)                   (18) 
Состојба 31.12.2007 
година               32,569                          -              32,569  
 
 
 
 


