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    РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Број 1403-547/8 
 
Скопје, 27.10.2006 година 
 
 
ДО 
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ЕДИНИЦАТА  
НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА  ДЕБАР 
 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 
извештаи на Органот на општина Дебар  за 2005 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 Дебар  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 : 
 
-    Имер Ологу, Градоначалник на општина Дебар, до 29.03.2005 година, и  
-  Аргетим Фида, Градоначалник на општина Дебар од 30.03. 2005 до 31.12.2005 
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 период од 12.07. 
2006 до 19.07.2006 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 
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годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија со 
извршени рекласификации поради добивање на појасна слика и со извесни прифатени 
и спроведени корекции од страна на субјектот. 

 
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 2005 година, ревизорите на Државниот 
завод за ревизија го утврдија следното: 
 
10.1. Неправилна примена на актите 
 
10.1.1. Општина  Дебар  во својата евиденција го нема евидентирано имотот добиен 
согласно Решението бр. 23-257/37 од 08.02.2000 година, за пренесување на право на 
сопственост на недвижен имот од Република Македонија на општина Дебар врз основа 
на спроведен делбен биланс, донесено од Владата на Република Македонија. Во врска 
со имотот со кој располага и е сопственост на општината, нема во целост обезбедено 
имотни листи од Републичката геодетска управа. Причина за тоа е неажурнооста на 
надлежните служби во општина Дебар. Поради тоа искажаната состојба на 31.12.2005 
година не ја претставува  реалната состојба на материјалните средства и изворите на 
средствата.  
Препорака: 
На основа решението и имотните листи кои треба да се обезбедат од републичката 
геодетска управа, да се изврши евидентирање на материјалните средства  
сопственост на општина Дебар. 
 
10.2. Неправилна примена на сметководствени политики и начела 
 
10.2.1. Според податоците од Годишната сметка за 2005 година Органот на општина 
Дебар има искажано приходи во износ од 57.000 илјади денари, расходи во износ од 
56.484 илјади денари кои се помалку искажани за 457 илјада денари. 
Од сметката на Буџетот на општина Дебар, до Органот на општина Дебар дотирани се 
средства во износ од 14.707 илјади денари. Разликата на приходи од 42.293 илјади 
денари, Органот на општина Дебар ја има остварено и тоа: 
- 34.813 илјади денари по договори за цесии, асигнации и компензации кои не се 
спроведени преку  системот на платниот промет, спротивно на Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници; 
- 4.256 илјади денари уплати дирекно на сметката на Органот на општина Дебар по 
основ на комуналии, јавно осветление, СИП – програма и закупнина спротивно на 
Законот за буџетите,и 
- 3.224 илјади денари средства наплатени во готово преку благајната кои не се 
уплатени на сметката спротивно на Законот за платен промет. 
Непочитување на законските одредби придонело за нереални финансиски извештаи. 
Причина за таквата состојба е тоа што сметката на Буџетот на општина Дебар во 2005 
година е блокирана. 
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Препорака: 
Градоначалникот како одговорно лице за извршување на буџетот е должен да создаде 
услови за примена на законските прописи при извршување на буџетот. 
 
10.2.2. Евидентирањето на ситниот инвентар не се врши согласно Законот за 
сметководството на  буџетите и буџетските корисници, бидејќи при набавката не се 
врши зголемување на деловниот фонд, а при давање во употреба со евидентирањето 
на исправката на вредноста на ситниот инвентар не се евидентира намалување на 
деловниот фонд. Со ваквиот начин на евидентирање на ситниот инвентар се нема 
увид во состојбата на залихите на ситен инвентар и ситен инвентар во употреба како и  
се нема политика за евидентирање на истите. 
Препорака: 
Надлежните служби да утврдат соодветна сметководствена политика за евидентирање 
на ситниот инвентар и истата да ја применуваат во целиот пресметковен период. 
 
10.2.3. За евидентирање на набавката и давањето во употреба на материјалите и 
резервни делови нема утврдено конзистентна сметководствена политика, која треба да 
се применува во целиот пресметковен период, што не е во согласност со Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници. За поголем дел од набавените 
материјали не е наведено каде и за кои потреби се потрошени. Тоа се јавува поради 
не примена на одредбите од претходно споменатиот пропис. Општината нема 
организиран простор (магацин) за прием на залихите. Неевидентирањето на приемот и 
издавањето на материјалите придонесува да се нема увид во состојбата на истите и 
можност за ненаменско користење. 
Препорака: 
Набавката на материјали треба да се регулира со општ акт со кој: 
- ќе се утврди потребата за набавка; 
- ќе се регулира приемот со потврда за прием, која ќе биде потпишана и заверена од 
страна на одговорно лице; 
- ќе се обезбеди простор за прием на залихите; 
- ќе се евидентира трошењето на материјалите со издатници/требување. 
 
10.2.4. Општина Дебар има и располага со материјални средства како што се  деловни 
објекти, улици, патишта, водоводи и слично, кои не се евидентирани во 
сметководствената евиденција на општината на соодветните сметки пропишани со 
Правилникот за сметковниот план на буџетите и буџетските корисници и Правилникот 
за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетските корисници. 
Поради непримена на претходно наведените прописи се јавува нереално искажување 
на материјалните средства и изворите на истите. 
Препорака: 
Да се воведе пракса за евидентирање на капиталните вложувања на соодветните 
конта за материјалните и нематеријалните средства и државниот- јавен капитал.  
 
10.2.5. За трошоците за мобилни телефони сопственост на општина Дебар, кои ги 
користат градоначалникот и дел од вработените во општинската администрација не е 
донесен  интерен акт за утврдување на висината на расходите кои ќе бидат на терет 
на општината. Ваквиот начин на работење го нарушува принципот на економично 
работење и доведува до нелимитирани трошоци по овие основи. 
 
Препорака: 
Надлежните лица во општината да донесат интерен акт со кој ќе се лимитираат 
расходите од овој вид со цел за економично трошење на јавните средства. 
  
10.2.6. Во врска со благајничкото работење, ревизијата констатира повеќе 
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неправилности и тоа:  
• Наплатените средства во готово не се уплатуваат на сметката туку дирекно се 

користат за плаќање на расходи по разни основи. 
• За промените во благајната, при уплата и исплата на парични средства не се 

изготвува касов-благајнички извештај. 
• Не е донесена одлука за висината на благајничкиот максимум.  
• Присутна е појава на прием и исплата на парични средства во странска валута - 

евра. Таков е случајот на уплати за закупнини за издавање на деловен простор 
сопственост на општината за што се примени средства од 1.200 евра и плус 
уплата од 1.000 евра за кој на ревизијата не и е дадена на увид документација 
за основот на уплатата. Од овие средства за плаќање расходи по разни основи 
потрошени се средства од 1.850 евра.  

Претходно наведеното не е во согласност со Законот за платен промет и одредбите за 
благајничко работење. Недоволното познавање на прописите од оваа област и 
практичната непримена на истите доведува до можни злоупотреби и непотребно 
чување на поголеми количини на готови пари во благајната. 
Препорака: 
-Паричните средства наплатени во готово да се уплаќаат на сметката; 
-За потребите на благајната, за плаќања во готово, парични средства да се подигаат 
од сметката; 
- Надлежните органи да донесат одлука со која ќе ја утврдат  висината  на 
благајничкиот максимум, и 
- Да не се врши наплата во странска валута поради тоа што во Република Македонија 
платежно средство е денарот. 
 
10.3. Неправилности во искажувањето на приходите/расходите 
 
10.3.1. Во билансот на приходи и расходи за 2005 година приходите и расходите се 
преценети за износ од 34.813 илјади денари поради евидентирање на истите на 
основа договори за цесии, асигнации и компензации без да има прилив и одлив на 
парични средства на и од сметката, со што спротивно на одредбите од членот 18 од 
Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, нарушено е 
сметководственото начело на парично искажување на приходите и расходите. Такви се 
следните договори: 
- со Министерството за транспорт и врски за вкупен износ од 9.055 илјади денари; 
- со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за износ од 1.500 
илјади денари; 
- со Министерството за локална самоуправа за износ од 19.100 илјади денари; 
- компензации и цесии за плаќање комуналии со правни и физички лица за вкупен 
износ од 3.678 илјади денари и  
- компензации со Електростопанство на Македонија за износ од 1.480 илјади денари. 
Непочитувањето на Законот за сметководтсвотото на буџетите и буџетските корисници 
придонело за нереално искажување на приходите и расходите во Билансот на приходи 
и расходи кај Органот на општина Дебар. 
Препорака: 
При искажувањето и признавањето на приходите и расходите надлежната служба за 
сметководство да го почитува и применува сметководственото начело на парично 
искажување.  
10.3.2. Расходите се искажани во помал износ за 457 илјади денари и тоа: 

• За исплатените парични средства на вработените од 147 илјади денари на име 
аванс за плата; 

• 10 илјади денари дадени позајмици на физички лица,и 
• 300 илјади денари дадени позајмици на Домот на културата,  
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Овие исплати не се евидентирани како расходи, туку само како побарувања, кое е 
спротивно на Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, а како 
причина се јавува непознавањето на законската регулатива и има за  ефект нереално 
искажани расходи и вишокот на приходи над расходи.  
Препорака: 
Исплатата на паричните средства од сметката секогаш да се евидентира како расход 
согласно Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници. 
 
10.3.3. Ставката Основни плати и надоместоци во Билансот на приходи и расходи,  во 
делот на потставката Додатоци на плата е преценета во вкупен износ од  75 илјади 
денари, за исплатени паушали за градоначалникот, секретарот и за главниот архитект, 
за кој износ е потценет вишокот на приходи над расходите. Наведеното е спротивно на 
Законот  за исплата на плати и надоместоци на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и на другите избрани и именувани лица во Републиката. 
Препорака: 
Советот како надлежен орган во општината при донесувањето на одлуките со кои се 
регулираат одредени права истите да ги црпи од позитивната законска регулатива.  
 
10.3.4. На ставката Субвенции и трансфери евидентирани се расходи за спонзорство 
за фестивал „Албански театар„ во вкупен износ од 249 илјади денари без одлука од 
Советот на општината, спротивно на одредбите на Законот за буџетите. 
Непочитувањето на законските одредби и недонесувањето на интерни акти за 
регулирање на одредени трошоци придонесува за зголемени трошоци и ненаменско 
трошење на јавните средства. 
 
10.3.5. Од благајната на општина Дебар исплатени се парични средства на име 
позајмица од 300 илјади денари на Фестивалот „Албански театар„ врз основа на 
спогодба помеѓу Градоначалникот на општина Дебар и директорот на фестивалот, без 
одлука од Советот на општината, спротивно одредбите од Законот за буџетите. 
Според спогодбата средствата требало да се вратат до крајот на 2005 година, но тоа 
не е почитувано, а средствата и до денот на ревизијата не се вратени. Неправилната 
примена на претходно споменатиот закон придонесува општината да се јавува во 
улога на финансика институција за што нема надлежност и истото придонесува за 
неможност за остварување на нејзините основни функции. 
Препорака: 

• Извршувањето на буџетот да е во согласност со одлуката за извршување на 
буџетот со која ќе бидат лимитирани трошоците за спонзорства и со која ќе 
бидат изградени критериуми за дотирање на средства од буџетот на одредени 
корисници. 

• Градоначалникот како одговорно лице за извршување на буџетот да овозможи 
извршување на буџетот согласно законските прописи. 

 
10.3.6. На ставката Капитални расходи евидентирани се расходи во вкупен износ од 
8.488 илјади денари со некомплетна финансиска документација што е споротивно на 
Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници. Непочитувањето на 
законските одредби придонесува за нереални трошоци, непоткрепени со веродостојна 
документација. (Прилог  број 1). 
 
Препорака: 
Евидентирањето на промените во книговодството да се врши на основа комплетна 
документација од која ќе може да се согледаат настанатите трансакции. 
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10.4. Неправилности во искажувањето на позициите во Билансот на состојба 
 
10.4.1. Пописот на средствата и изворите на средствата на општина Дебар со состојба 
на 31.12.2005 година не е извршен во целост бидејќи не го опфаќа имотот добиен со 
превземањето на противпожарната единица, имотот на фондот за локални патишта и 
улици по неговото престанување со работа како посебен правен субјект и не е извршен 
попис на имотот добиен со решението број 23-257/37  од 08.02.2000 година. Истото не 
е во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и 
Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници. Нецелосното 
согледување на состојбата на имотот на општината и не спроведување на потребните 
подготвителни работи за извршување на пописот, придонесува искажаната состојба на 
материјалните средства  на 31.12.2005 година да не ја претставува  реалната состојба 
на материјалните средства и нивните извори и доведува до нереални финансиски 
извештаи.  
Препорака: 
Потребно е надлежните во општина Дебар да превземат активности за целосно 
извршување на пописот на средствата и изворите на средствата и нивно 
евидентирање во книговодството со што ќе се добие реална состојба на имотот кој е 
сопственост на општината. 
 
10.4.2. Позицијата Парични средства во билансот на состојбата е преценета за износ 
од 59 илјади денари за паричните средства кои се наоѓаат во благајната на Органот на 
општина Дебар, а на 31.12. 2005 година истите не се вратени на сметката на буџетот 
што е спротивно на одредбите од член 36 од Законот за буџетите. Ова  придонесува 
приходите на сметката на буџетот да се потценети за истиот износ, и до нереални 
финансики извештаи. 
Препорака: 
Средствата на благајната на крајот на годината да се вратат на сметката на Органот 
од каде ќе се пренесат на сметката на Буџетот, каде повторно ќе се планираат со 
новиот буџет за новата буџетска година. 
 
10.4.3. Состојбата на материјалните средства во Билансот на состојба на 31.12.2005 
година е потценета за износ од 23.225 илјади денари и за истиот износ е потценета 
состојбата на изворите на средствата. Ова е поради не евидентирање на сметките на  
материјални средства и извори на средствата, на документацијата (фактури, градежни 
ситуации) кои се од претходни години, а се однесуваат за реконструкција на деловни 
објекти и изградба на улици, патишта, водоводи и слично. Тоа е спротивно на 
одредбите од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и 
Правилникот за содржината на сметките од сметковниот план за  буџетските 
корисници. За истите правниот субјект бил должен да изврши соодветно 
разграничување и да спроведе книжење со кое ќе искаже зголемување на вредноста 
на материјалните средства и зголемување на изворите на тие средства. 
 
10.4.4 Состојбата на материјалните средства во подготовка е потценета во износ од 
14.168 илјада денари за кој износ е потценета состојбата на Пасивните временски 
разграничувања што е спротивно на одредбите на Законот за сметководство на 
буџетите и буџетските корисници. Тоа е поради неевидентирање на вложувањата 
извршени на објектот општинска зграда чија градба е во тек. Ефект од тоа е нереално 
искажување на состојбите во Билансот на состојба за 2005 година. (Преглед бр. 2) 
 
Препорака: 
Вложувањата за капитални средства кои имаат влијание на состојбата на 
материјалните и нематеријалните средства во смисла создавање нови и на 
подобрување на квалитетот, векот на употреба, габаритот и слично на постоечките 
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објекти, истовремено треба да се евидентираат и како зголемување на истите и 
зголемување на состојбата на изворите на тие средства.  
   
10.4.5. На сметките за  побарувања од купувачи во земјата и побарувања за дадни 
аванси во Билансот на состојба на Органот на општина Дебар евидентирано е 
побарување со состојба на 31.12.2005 година во вкупен износ од 8.352 илјади денари. 
За овој износ е преценета состојбата на оваа позиција и истовремено е преценета 
состојбата на пасивните временски разграничувања поради тоа што согласно Законот 
за сметководството на буџетите и буџетските корисници побарувањата треба да се 
евидентираат на сметките кај Буџетот. Во општина Дебар ваквата состојба се јавува 
бидејќи сметката на Буџетот во 2005 година е под блокада, поради што работењето на 
општината и евидентирањето на побарувањата, кои во најголем износ произлегуваат 
од побарувања за ненаплатени комуналии, е пренасочено и се врши во 
книговодствената евиденција на Органот на општината. Ефектот од тоа е нереално 
искажување на состојбите во Билансот на состојба. 
Препорака: 
Евидентирањето на побарувањата да се врши во книговодството на Буџетот, согласно 
законските прописи. 
 
10.4.6. Во 2005 година извршена е продажба на недвижен имот по поседовен лист 
1177 на КО Дебар на име на Република Македонија како сопственик и општина Дебар 
како корисник без одлука од Советот на општината и без постапка за јавно надавање, 
што е спротивно член 36 став 10 и на член 66 став 1 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр 5/2002). Продажбата е извршена на катастарска парцела бр.2125 
на место викано Чернаница со вкупна површина од 288 м2 на физичко лице од Дебар, 
по склучен меѓусебен договор број 08-88/1 од 01.04.2005 година на износ од 1.365 
илјади  денари. Непочитувањето на законските одредби придонело до отуѓување на 
имот на кој општината е корисник по постапка спротивна на законските одредби. 
Препорака: 
При отуѓување на имот да се постапува согласно одредбите од  членот 36 став 10 и  
членот 66 став 1 од Законот за локална самоуправа. 
 
10.5. Не применување на одредбите од Законот за јавни набавки  
 
10.5.1. При увидот во начинот на спроведување на постапките за јавни набавки 
ревизијата утврди неприменување на одредбите од Законот за јавни набавки 
(Сл.весник на РМ број 26/98.. . .24/03 и 19/04) и тоа:  
- Спротивно на член 7 и член 10 од Законот за јавни набавки не е донесен План за 
јавни набавки и не се води Регистар за набавките во текот на 2005 година; 
- Спротивно на член 18 од Законот за јавни набавки (Сл.в.на РМ бр. 26/98.. . .24/03) и 
член 58 Законот за јавни набавки (Сл.в.на РМ бр. 19/04) рокот за прибирање на понуди 
е покус од законски предвидениот; 
- Спротивно на член 12 став 2 од Законот за јавни набавки во Одлуката за јавна 
набавка не е предвиден износот и изворот на средствата потребни за реализација на 
набавката; 
- Не е спроведена соодветна постапка за јавни набавки во вредност од 876 илјади 
денари, што е спротивно на член 72 од Законот за јавни набавки (Прилог бр.3). Исто 
така не е донесен интерен акт - Правилник за регулирање на начинот и постапката на 
набавките од мала вредност; 
- Спротивно на член 29 Законот за јавни набавки не е спроведена постапка за јавна 
набавка во вкупен износ од 7.600 илјади денари, (Прилог бр.4 ). 
Неспроведувањето на постапките за јавни набавки согласно Законот за јавни набавки 
создава можност за фаворизирање на одредени фирми, ја спречува конкуренцијата и  
придонесува за набавки по зголемени цени. 
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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 наодите во точка 10.3. е потценети расходи за износ од 382 
илјади денари и преценет вишок на приходи над расходи за истиот износ, според 
наодите од точка 10.4. потценување на билансните позиции во Билансот на состојбата 
за 2005 година во  износ од 28.982 илјади денари. 
 
12. Според наше мислење, поради значајноста на прашањата изнесени во точката 
10.2.; 10.3.; 10.4 и 10.5. финансиските извештаи не ја претставуваат вистинито и 
објективно финансиската состојба на Органот на општина Дебар на 31 Декември 2005 
година и  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 точката  
10.3. и 10.5  кај Органот на општина Дебар не е остварено  законско и наменско 
користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат расходи на 
единиците на локалната самоуправа, за 2005 година.    
 
14. Обрнуваме внимание во овој извештај, дека општина Дебар е тужител   во судски 
спорови со пет субјекти од кои две правни лица и три физички по основ на побарувања 
за неподмирени комуналии  на износ од 17.262 илјади денари ; 
Конечна разврска по ова прашање засега не може да се утврди ниту пак е изразена 
резерва по овој основ за евентуални ефекти врз финансиските извештаи на општина 
Дебар за годината која завршува со 31 Декември 2005 година. 
 
15. Прифатени и корегирани неправилности од страна на Органот на општина 
Дебар во текот на ревизијата, а се однесуваат на: 
 
15.1. Неправилности   во искажување на позициите во Билансот на состојба                                   
 
Општина Дебар до Државниот завод за ревизија за 2005 година има доставено две 
поединечни завршни сметки и тоа: 
- една за периодот од 01.01.2005 до 30.06.2005 година до кога сметката се водела кај 
Стопанска банка АД Скопје и 
- втора за периодот од 01.07.2005 до 31.12.2005 година кога сметката се води во 
трезорот. 
Тоа не е во согласност со одредбите Законот за сметководствона буџетите и 
буџетските корисници  бидејќи нема причина за изготвување на посебни годишни 
сметки ( нема статусни промени, укинување, припојување или регистрирање на нов 
субјект и т.н.). Се јавува како резултат на недоволно познавање на позитивните 
законски прописи и сугестии за изготвување две сметки од страна на подрачната 
единица на Централниот регистар Дебар поради укинување на сметките од деловните 
банки и отворање на сметки преку трезорот.  
Од извршениот увид на Билансот на состојба се констатира дека состојби се искажани 
само во примерокот од образецот Билансот на состојба  за периодот кога сметката е 
водена кај Стопанска банка АД Скопје на која е назначено Биланс на состојба на ден 
31.12.2005 година и истите не соодветствуваат на состојбите кои се искажани во 
книговодствената евиденција и во Бруто биласот. Искажаните состојби во Билансот на 
состојба за 2005 година во однос на податоците кои се искажани во книговодствената 
евиденција и во Бруто билансот се потценети и тоа на сметките: 
- побарувања од купувачите во земјата за износ од 7.895 илјади денари и за истиот 
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износ на сметката пасивни временски разграничувања и  
-  на сметката активни временски разграничувања за износ од 19.558 илјади денари и 
за истиот износ на сметката обврски спрема добавувачите. 
 
По препорака на ревизијата за 2005 година е изготвен единствен бруто биланс и една 
единствена годишна сметка за периодот од 01.01.2005 до 31.12.2005 година во која 
искажаните состојби во Бруто билансот соодветствуваат на искажаните состојби во 
Билансот на состојба, со тоа што побарувањата е потребно да бидат искажани во 
Билансот на состојба на Буџетот на општина Дебар. 
 
 
 
Скопје, 23.10. 2006 година           
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло
жение 2005 2004

Приходи
Даночни приходи 1,600 1,629
Неданочни приходи 11,446 7,918
Трансфери и донации 43,954 6,062
Вкупно приходи 57,000 15,609

Расходи
Тековни расходи
Плати, наемнини и надоместоци 6,632 4,283
Стоки и услуги 2,690 3,912
Субвенции и трансфери 4,488 790
Вкупно тековни расходи 13,810 8,985

Капитални расходи
Капитални расходи 42,674 6,570
Вкупно капитални расходи 42,674 6,570

Вкупно расходи 56,484 15,555

Остварен вишок на приходи 516 54

ОРГАН НА ОПШТИНА ДЕБАР
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2005 ГОДИНА
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11

во 000 денар

Опис на позицијата
Образло-
жение 2005 2004

Актива

Тековни средства
Парични средства 59 54
Побарувања 7,895 5,064
Побарувања од вработените 147 0
Финансиски и пресметковни односи 10 0
Побарувања од државата и други институции 300 0
Активни временски разграничувања 19,558 18,989
Вкупно тековни средства 27,969 24,107

Постојани средства
Материјални средства 44 66
Вкупно постојани средства 44 66

Вкупна актива 28,013 24,173

Пасива

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи 19,558 18,989
Пасивни временски разграничувања 8,411 5,118
Вкупно тековни обврски 27,969 24,107

Извори на капитални средства 44 66
Ревалоризациона резерва 0 0
Вкупно извори на деловни средства 44 66

Вкупна пасива 28,013 24,173

ОРГАН НА ОПШТИНА ДЕБАР
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31 ДЕКЕМВРИ

 
 
 
 
 
 
 



ОРГАН НА ОПШТИНА ДЕБАР 
КОНЕЧЕН  ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

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

12

   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 01.01.2005 година 66                      66                    

Зголемување по основ на: -                        -                       

Набавки -                       
Инвестиции во тек-градежни објекти опрема и др. -                       
Пренос од средства во подготовка -                       
Ревалоризација на капитални средства -                       
Расходување -                       

Намалување по основ на: 22                      22                    
Отпис на капитални средства -                       
Ревалоризација на отпишани капитални средства -                       
Амортизација 22                        22                    

Состојба 31.12.2005 година 44                      44                    

ОРГАН НА ОПШТИНА ДЕБАР
ПРЕГЛЕДНА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2005 ГОДИНА

 
 
 
 


