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   РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Број 1403-203/5 
 
Скопје, 06.03.2006 година 
 
ДО 
 
ГРАДОНАЧАЛНИКОТ  НА ГРАД СКОПЈЕ 
 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
 
1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 
извештаи на Буџетот на Град Скопје  за 2004 година, кои се прикажани на страните од  
10 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. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи на  Буџетот 
на Град Скопје за 2003 година и е дадено  негативно мислење. 
 
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај се одговорност на 
раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано од : 
 

- Ристо Пенов, градоначалник на Град Скопје од 01.01.2004 година до 31.12.2004 
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 
21.11. 2005 до 12.12.2005 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија во 
состав: 
 

-  Лилјана Стојанова –  Помошник на ГДР и овластен државен ревизор;   
- Петре Гаврилов –  Виш ревизор; 
-  Катица Николовска –  Виш ревизор;  
- Лила Зафировска – Виш ревизор; 
- Катерина Чалоска – Ревизор; 
- Билјана Сурлевска –  Ревизор;   
- Стојан Николовски – Помлад ревизор, и 

      -  Бљерта Селмани –  Помлад ревизор.  
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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. 

 
9. Ревизијата е извршена  во согласност со стандардите за државна ревизија на 
Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции (ИНТОСАИ) кои се 
пропишани за примена во Република Македонија при вршењето на државната 
ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се 
добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни 
погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување на 
користени сметководствени принципи, како и на важни проценки направени од страна 
на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, давање општа оценка за 
презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни финансиски 
трансакции. Веруваме дека извршената ревизија ни обезбедува разумна основа за 
изразеното мислење. 
 
10. На ден 21.02.2006 година со писмо број 10 - 49/1 од 21.02.2006 година примени се 
забелешки по Предходниот извештај на овластениот државен ревизор. Истите се 
разгледани и е констатиранo  дека забелешките по Предходниот извештај се 
поднесени од неовластено лице спротивно на Законот за државната ревизија, и 
поради тоа истите се отфрлаат. 
 
11. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2004 година, ревизорите на Државниот 
завод за ревизија го утврдија следното: 
 
11.1. Неправилна примена на актите 
 
11.1.1. Не е извршено усогласување на Статутот, актите за организација и работа и 
актите за систематизација на работните места во законски утврдените рокови согласно 
членовите 91 и 94 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 5/2002).  
Неусогласувањето на актите во законски утврдените рокови го нарушува принципот на 
законско работење и придонесува да не може да се изврши пополнување на 
оптималните работни места неопходни за извршување на работите и задачите. 
Препорака:  
Градските органи на управата се организирани согласно Одлуката за градски органи на 
управата бр.08-2677/1 од 30 јуни 1988 година со што се образувани градски 
секретаријати, градски комитети, заводи, управи и други органи. За сите овие органи 
донесени се Правилници за систематизација на работите и задачите и измени и 
дополнувања на истите во период од 1988 до 2003 година. 
Ревизијата не дава препорака од причина што е донесен нов Статут на Град Скопје бр. 
07-4273/1 од 23 декември 2005 година, а новата одлуката за организација на градските 
органи  е објавена во Службен гласник на Град Скопје на ден 17.10. 2005 година. 
 
11.1.2. Утврдувањето и наплатата на надоместот за уредување на градежно земјиште 
при изградба на стамбени и деловни објекти од страна на правни и физички лица се 
врши спротивно на Одлуката за уредување на градежно земјиште објавена во службен 
гласник на Град Скопје 11/02 (надоместот над 100 илјади денари може да се плати на 6 
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рати со тоа што 1-та рата е 50% од вредноста на договорот и едновремено да се 
приложи банкарска гаранција, барирани или граѓански чекови).  
Од увидот во документацијата и постапката за наплата, ревизијата го констатира 
следново: 

- се дозволува плаќање на рати и за износи помали од наведниот износ; 
- првата рата не секогаш е 50% од вредноста на договорот; 
- обезбедените инструменти не се активираат за наплата во утврдените рокови; 
- за инструментите за обезбедување на побарувањата не е воспоствена 

соодветна  вонбилансна евиденција во сметководствената евиденција на 
Градот Скопје. 

Како резултат на ова постојат доспеани побарувања за кои не се превземени мерки за 
наплата, со што директно се влијае на висината на остварените приходи. 
Препорака: 
• Да се превземат мерки и да се интензивираат активностите во делот на наплатата 
на надоместокот по основ на уредување на градежно земјиште со цел  остварување на 
планираните приходи и почитување на интерните акти. 
• Да се воспостави соодветна вонбилансна евиденција на инструментите за 
обезбедување на плаќање на надоместокот по основ на уредување на градежно 
земјиште, како не би настанале можни злоупотреби со истите. 
 
11.1.3. Утврдувањето на закупот за користење на јавни пешачки површини за деловни 
потреби се врши согласно Одлуката за поставување мебел и опрема за комерцијални 
услуги на изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на Град Скопје (службен 
гласник 7/2003) и Правилникот за поставување мебел и опрема на јавни пешачки 
површини (Службен гласник 10/2003). Овие акти се повикуваат на  членовите 61 и 106 
од Статутот на Град Скопје кои одредби се однесуваат на правото на Советот и 
управните органи да донесуваат правилници, одлуки и решенија. Наведените членови 
од Статутот не даваат законска рамка за донесените интерни акти. Ова е од причина 
што во споменатите акти не е наведен ниту еден закон од позитивната законска 
регулатива на Република Македонија кој дава законски основ за утврдување на овој 
вид на надоместок, а истото е спротивно на одредбите на Законот за комунални такси. 
Препорака: 
Надлежните служби при донесување на Одлуки за утврдување на надоместоци и такси 
во преамбулата на истите да се повикуваат на законска регулатива од која го црпат 
основот за воведување на јавната давачка. 
 
11.2. Неправилна примена на сметководствени политики и начела 
 
11.2.1. Со одлука на Советот на Град Скопје 09-448/1 од 18.02.2005 година одобрена е 
промена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Град 
Скопје за 2004 година со што ретроактивно се врши пренамена на веќе реализираните  
средства во износ од 4.031 илјада денари. Во сметководствената евиденција извршени 
се прекнижувања на реализираните средства заклучно со 31.12.2004 година. Овие 
промени се вклучени во завршната сметка на Буџетот на Град Скопје за 2004 усвоена 
од Советот со Одлука број 09-458/1 од 18.02.2005 година.  
Извршените промени во буџетскиот документ се после завршувањето на буџетската 
година и се направени заради усогласување на состојбите на потрошените и 
планираните средства, што значи дека средствата се реализирани пред да се донесе 
одлука за пренамена што е спротивно на Законот за буџетите. Ненавремено 
донесената Одлука за пренамена за тековната година создава можности за нереално 
планирање на буџетот за наредната година, како и трошење на средства надвор од 
планираните со буџетскиот документ. 
Препорака: 
Извршувањето на расходите одобрени со Буџетот да се вршат согласно истиот во 
рамките на  одобрениот план и за соодветната намена. Ребалансот на буџетот 
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навремено да се изготвува, односно  извршувањето на буџетскиот документ да се 
врши по неговото усвојување. Доколку се јави потреба за прераспределба на 
планираните расходи на ниво на ставки и програми Советот навреме да донесува 
Одлуки за прераспределба. 
 
11.2.2. За 2004 година не е назначен одговорен сметководител за водење на 
деловните книги, сметководствените документи, за обработка на податоците и 
изработка на годишните извештаи за сметката Буџет на Град Скопје, што е спротивно 
на член 16 точка 2 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. 
Истото е поради слабости во организацијата на работењето и неприменување на 
одредбите од законот и има влијание на вршење контрола на трошењето на 
средствата од буџетот.  
Препорака: 
Ревизијата не дава препорака од причина што во 2005 година е назначен одговорен 
сметководител. 
 
11.2.3. Дел од побарувањата, односно побарувањата по основ на користење на јавни 
пешачки површини се евидентираат по извршената наплата што е спротивно на 
Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници. Фактурите за 
пресметаниот закуп се изготвуваат и доставуваат откако надоместокот претходно ќе 
биде наплатен, а не со настанување на должничко доверителскиот однос. Ваквиот 
начин на евидентирање се практикува поради обврската по основ на данокот на 
додадена вредност што Градот Скопје има обврска да го плати за издадените фактури. 
Градот Скопје нема донесено пишани интерни упатства и порцедури за начинот на  
операционализација и евидентирање на побарувањата по основ на користење на јавни 
пешачки површини. Ваквиот начин на евидентирање на промените во сметководството 
придонесува за нереално проценети билансни позиции. 
Препорака: 
При евидентирањето на побарувањата да се почитуваат одредбите од Законот за 
сметководството на буџетите и буџетските корисници и одредбите од член 53 од 
Законот за данокот на додадена вредност. 
 
11.2.4. Спротивно на Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските 
корисници, комисијата за попис на парични средства и хартии од вредност не 
извршила попис на банкарските гаранции, барирани чекови и други инструменти за 
обезбедување на навремена наплата на надоместокот за уредување на градежно 
земјиште, како туѓи инструменти за обезбедување на плаќањата кои се наоѓаат во 
Градот Скопје. Неизвршувањето на пописот создава можност за неутврдување на 
реалната состојба,  следење на доспеаноста и преземање мерки за активирање на 
истите, а со тоа и наплата на побарувањата и зголемување на приходите.  
Препорака: 
Да се применуваат одредбите од Правилникот за сметководството на буџетите и 
буџетските корисници при вршењето на пописот. 
 
11.2.5. Од сметката на буџетот директно се исплатени средства во износ од 13,063 
илјади денари спротивно на одредбите од Законот за буџетите. Овие исплати се 
однесуваат на: 
 -плаќање на ДДВ                                        13,044  илјади денари 
 -камати за закаснето плаќање на ДДВ              7  илјади денари 
 -двојно спроведени комензации                       12  илјади денари 
И покрај тоа што обврзник на данокот од додадена вредност е сметката на органот,  
согласно издаденото решение од УЈП, обврските се плаќаат од сметката на Буџетот. 
Непочитувањето на законските прописи придонесува за нереални финансиски 
извештаи. 
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Препорака: 
Сметката на буџетот треба да се користи како извор за финансирање само на 
потребите на Органот и другите корисници, од каде понатаму треба да се вршат сите 
исплати кон добавувачите. 
Со воведување на трезорското работење оваа неправилност ќе биде надмината. 
 
11.2.6. Износите искажани на сметките Побарувања и Обврски не соодветствуваат на 
износите искажани на сметките кои кореспондираат со овие сметки, Активни и Пасивни 
временски разграничувања, што е спротивно на Законот за сметководството на 
буџетите и буџетските корисници. Причина за оваа појава е неправилна примена на 
одредбите од споменатиот Закон. Ефект од таквата состојба е нереално искажување 
на позициите во Билансот на состојба. 
Препорака: 
Доследно почитување на Законот за сметководството на буџетите и буџетските 
корисници. 
 
11.3. Неправилности во искажувањето на приходите/расходите 
 
11.3.1. Позицијата Приходи во делот на ставката Приходи од продажба на хартии од 
вредност е преценета во износ од 25,000 илјади денари поради што е потценета 
ставката Капитални приходи поради погрешно евидентирање на приходи од Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ. Ова се приходи 
кои согласно договорот за регулирање на исплатата на средства и спогодбата за 
уредување на меѓусебните односи во врска со заведените судски спорови околу 
утврдувањето на сопственоста, користењето, управувањето, располагањето и 
стопанисувањето со деловниот комплекс „Градски трговски центар”-Скопје се надомест 
за одземената сопственост на Градот Скопје над комплексот  „Градски трговски 
центар”. Нивното евидентирање на ставката Приходи од продажба на хартии од 
вредност е спротивно на Правилникот за содржината на сметките од сметковниот план 
за  буџетските корисници.  
Препорака: 
Евиденцијата на приходите да се врши согласно Правилникот за содржината на 
сметките од сметковниот план за  буџетските корисници. 
 
11.3.2. Од увидот во документацијата и анализата на начинот и постапките за 
утврдување и наплата на надоместоците за уредување на градежно земјиште, 
ревизијата костатира слабости кои како ефект имаат помалку оставрени приходи во 
вкупен износ од 33,397 илјади денари.  
Ова е поради следниве причини: 

1) склучени се договори со правни и физички лица за плаќање на надомест за 
уредување на градежно земјиште на рати од кои за 32,996 илјади денари 
ненаплатени побарувања не се преземени мерки за навремено активирање на 
депонираните банкарски гаранции, барирани и граѓански чекови иако роковите 
за наплата се поминати спротивно на Одлуката за уредување на градежно 
земјиште, и 

2) не се превземени мерки за обезбедување на враќање на надоместот во износ 
од 401 илјади денари по основ на деекспропријација на земјиште од физички 
лица на кои со решение им е вратен имот на повторно користење. 

Непочитувањето на Одлуката за уредување на градежно земјиште како и законските 
прописи придонесува за помалку остварени приходи по овој основ. 
Препорака: 

• Надлежните служби на Град Скопје да ја следат наплатата на надоместокот за 
комуналии на рати и по истекот на роковите да пристапуваат кон активирање на 
инструментите дадени како обезбедување на плаќањата на рати. 
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• Доследно почитување на критериумите наведени во Одлуката за уредување на 
градежно земјиште објавена во службен гласник на Град Скопје 11/02, во однос 
на обезбедување на плаќањето на рати. 

 
11.4. Неправилности во искажувањето на позициите во Билансот на состојба 
 
11.4.1. Извршено е преценување на ставката Побарувања во износ од 1,250,768 илјади 
денари за кој износ е извршено преценување на ставката Пасивни временски 
разграничувања поради евиденција на побарувања за надомест за градска рента од 
правни и физички лица кои согласно Законот за облигациони односи се застарени (за 
период од 1991 до 2003 година).  
Ненавременото превземање на мерки за наплата на овие побарувања придонело за 
застарување и неможност за наплата на истите. 
Препорака: 
Ревизијата не дава препорака по овој наод од причина што во текот на 2005 година се 
превземени низа активности по наодите од ревизијата од 2003 година кои се 
однесуваат на истите состојби. На ден 18.02.2005 година  1,130,587 илјади денари од 
овие салда се отпишани, додека за другите се превземаат мерки за нивно отпишување 
со пописот за 2005 година.  
 
11.4.2. За износ од 433.122 илјади денари, односно за овој износ од салдото на 
сметката Побарувања, ревизијата не изразува мислење за реалноста и објективноста 
на проценетата  состојба од следниве причини: 
 

- Од анализата на старосната структура на почетните салда избрани по случаен 
избор во износ од 105,736 илјади денари или 24,4 % од износот на 
горенаведеното салдото, ревизијата констатира дека  се побарувања од 
минати години од правни и физички лица за надомест за комунално уредување 
и поставување на паноа кои согласно Законот за облигациниони односи се 
застарени, а од страна на субјектот не се превземани мерки за нивно 
утужување; 

 
- Со  примена на постапките за независно усогласување (конфирмации), не 

бевме во можност да се увериме дека состојбата на побарувањата е реално и 
објективно прикажана. Добиените одговори (56%) не ни дадоа доволен доказ 
кој ќе ни помогне во уверувањето за реалноста на искажаните состојби во 
сметководствените евиденции на Град Скопје, бидејќи само  44% од субјектите 
ги потврдија искажаните состојбите. За 13,3% од вредноста на салдото 
ревизијата не беше во можност да достави конфирмации од причина што се 
работи за побарувања од физички лица по основ неплатен надомест за 
уредување на градежно земјиште; 

 
- состојбата на сметката Вредосно усогласување на побарувањата во износ од 

223,870 илјади денари е превземена од евиденцијата на ЈП ССДП на РМ без 
да има обезбедено доволно поткрепувачка документација за истата. 

 
Причина за ваквата состојба е што при превземањето на евиденцијата во Градот 
Скопје од ЈП ССДП, не биле доставени сите потребните документи и не биле 
навремено извршени усогласувања и отпишувања.  
Сето ова напред наведено придонесува за нереално искажување на позициите во 
Билансот на состојба.  
Препорака: 
Да се забрзаат активностите со ЈП ССДП околу превземањето на документацијата како 
би можеле надлежните служби да извршат  усогласување на поединечните 
побарувања. 
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11.4.3. Извршено е преценување на ставките Побарувања и Пасивни временски 
разграничувања во износ од 81,076 илјади денари поради евиденција на побарувања 
од фирми по основ на рента за користење на градежно земјиште. Ова се побарувања 
за период од јануари до септември 2004 година. Согласно измените во Законот за 
градежно земјиште (Сл. весник на РМ бр 53/2001), рентата не е законска категорија, со 
што фирмите немаат законски основ за плаќање на овој надомест, а евидентираните 
побарувања се законски неосновани. Ова придонесува за нереално проценување на 
билансните позиции. 
Препорака: 
Да се изврши усогласување на состојбите на наведените ставки согласно позитивната 
законска регулатива. 
 
11.4.4. Поради погрешен начин на евидентирање на побарувањата по основ на 
надомест за користење на јавни пешачки површини извршено е потценување на 
ставките Побарувања  за 328 илјади денари, Пасивни временски разграничувања за 
износ од 278 илјади денари и Обврски за даноци во износ од 50 илјади денари. 
Побарувањата по основ на овој надомест се евидентираат по извршената наплата, 
односно фактурите се изготвуваат и доставуваат откако надоместот претходно ќе биде 
наплатен, што е во спротивност со Законот за сметководство на буџетите и буџетските 
корисници. 
Ова е од причина што Градот Скопје како обврзник за ДДВ согласно член 10 од 
Законот за ДДВ, за фактурираната реализација  има обврска месечно да пресметува и 
плаќа ДДВ. Поради недостиг на парични средства, прифатен е став,  фактурите да 
бидат издавани и евидентирани откако претходно надоместот ќе биде наплатен. 
Препорака: 
Ревизијата не дава препорака по овој наод од причина што во 2005 година 
евиденцијата се води согласно Законот за сметкводство на буџетите и буџетските 
корисници. 
 
11.4.5. Со состојба на 31.12.2004 година во Билансот на состојба, Активата и Пасивата 
се искажани во помал износ за 76,163 илјади денари поради потценета состојба на 
сметката Активни временски разграничувања за неправилно евидентирање на 
трансакциите за Побарувања од купувачите и поради потценета состојба на сметката 
Пасивни временски разграничувања за неправилно евидентирање на трансакциите за 
Обврски за повеќе наплатени побарувања од купувачите, што не е во согласност со 
Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за 
содржината на сметките од сметковниот план за  буџетските корисници. Како ефект се 
јавува нереално искажување на билансните позиции во Билансот на состојба.  
Наведеното произлегува поради тоа што за Обврските по основ на повеќе наплатените 
побарувања од купувачите, искажани како побарувачки салда на сметката Побарувања 
од купувачите во износ од 76,163 илјади денари кои се сторнирани и евидентирани на  
сметката Обврски за примени аванси од физички лица и Други краткорочни обврски, 
нема извршено евидентрање на долговната страна на сметката Активни временски 
разграничувања. За овие сметки кореспондентна сметка во книговодството на Градот 
Скопје е сметката Побарувања од купувачите што е спротивно на одредбите од 
претходно споменатите законски прописи.  
Препорака: 
Да се врши правилна примена на Законот за сметководството на буџетите и 
буџетските корисници и Правилникот за содржината на сметките од сметковниот план 
за буџетските корисници, да  се усогласи состојбата на сметките искажана на ден 31 
декември, согласно начелото на парично искажување и да се изврши компарирање и 
усогласување на износите на сметките кои меѓусебно кореспондираат. 
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11.5.Ненаменско и незаконско користење на средствата 
 
11.5.1. Неприменување на постапките за лицитација при продажба и закуп на 

недвижни средства  
 
Во текот на 2004 година, завршена е изградбата и пуштена е во употреба 
меѓуградската автобуска станица. Дел од деловните простории се продадени, а 
просторот за вршење превоз на патници е даден на долгорочен закуп на фирмата 
Руле Турс. Од увидот во начинот на спроведување на постапката за избор на 
најповолен закупувач, ревизијата ги констатира следниве неправилности: 
 

- Не е постапено согласно член 26 од Законот за правата, обврските и 
одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата што 
тие ги користат и располагаат (Сл. весник на РМ 61/2002) во смисла на 
повторна лицитација бидејќи на јавниот повик се има јавено само Руле Турс; 

 
- Комисијата за избор на најповолен понудувач за закуп на Автобуската станица-

Скопје пристапила кон отварање на понудите без присуство на понудувачите, 
што е спротивно со условите од јавниот повик; 

 
- Градот пристапил кон склучување на договор за закуп со Руле Турс-Скопје и 

покрај тоа што не го уплатил целиот износ од 37,170 илјади денари, согласно со 
условите од јавниот повик; 

 
- Ревизијата констатира дека на 31.12.2004 година Градот има побарување од 

Руле-Турс во износ 4,290 илјади денари по основ на закуп на објект Автобуска 
станица-Скопје. Ова се должи на непочитување на крајниот рок за плаќање од 
страна на Руле Турс, согласно член 7 од склучениот Договор. При тоа, 
надлежните лица од Градот не презеле мерки за наплата на заостанатиот долг, 
ниту го раскинале истиот согласно член 22 точка 3 алинеја 3.  

Ваквиот начин на спроведување на лицитацијата придонесува за фаворизирање на 
одреден закупувач и ја намалува можноста за постигнување на повисока цена. 
Препорака: 
Постапката за лицитација при закуп да се спроведува согласно одредбите од Законот 
за правата, обврските и одговорностите на органите на државна власт во поглед на 
средствата што тие ги користат и располагаат бидејќи овој Закон ја третира постапката 
на јавна лицитација. 
 
12. Вкупниот ефект од изнесените наоди во точките  11.4. е преценување на 
билансните позиции во Билансот на состојба за 2004 година во вкупен износ од 
1,255,353 илјади денари. 
 
13. Според наше мислење, поради значајноста на прашањата изнесени во точката 11.4 
финансиските извештаи не  ја прикажуваат вистинито и објективно финансиската 
состојба на Буџетот на Град Скопје на ден 31 Декември 2004 година и резултатот од 
финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со 
важечката законска регулатива. 
 
14. Според наше мислење, освен за изнесеното во точките 11.2. и 11.5. кај Буџетот на 
Град Скопје остварено е законско и наменско користење на средствата во 
финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи за 2004 година.    
 
15. Во врска со превземените мерки по препораките во Конечниот извештај за 
извршена ревизија на финансиските извештаи на Буџетот на Град Скопје за 2003 
година, ревизијата го утврди следното:  
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- превземени се мерки и постапено е по препораките на ревизијата за точките 

10.4. став 1 во делот на побарувањата;  10.5. став 1,3,6,7,9,10,11 во делот на 
на слабостите во сметководствената евиденција;  10.6. став 1,3 во делот на 
евиденцијата на долгорочните финансиски вложувања;  10.7 . неусогласеноста 
помеѓу позицијата извори на капитални средства и долгорочните пласмани и  
10.8  која се однесува погршно евидентирани други капитални вложувања;  

- во тек се постапки  по наодите на ревизијата за точките 10.3.; 10.4. став 4; 10.5. 
став 2 и 5;  

- По наодот во точка 10.6 став 2 и 4 превземани се активности со кои се 
извршени усогласувања на состојбите на акциите од „АД Автомакедонија” во 
износ од 2,156  илјади денари и „АД Газела” во износ од 1,733  илјади денари 
на основа дополнително доставени документи. Во тек е постапка за 
запишување на вредноста на акциите во  Централниот депозитар за хартии од 
вредност за кои Градот Скопје има потврди за сопственост чиј износ е 17,900  
илјади денари; 

- По наодот во точка 10.9. превземани се мерки за обезбедување мислење за 
сопственоста на становите по Одлуката за продажба на становите на кои 
права, должности и одговорности во поглед на располагањето има 
Републиката (Сл весник на РМ 68/1992), а кои ќе бидат предлог за отпишување 
со пописот од 2005 година. 

 
 
 
 
 
Скопје, 28.02.2006 година          Овластен државен ревизор 
                Лилјана Стојанова  
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во 000 Ден.

Опис на позицијата
Образло 
жение 2004 2003

Приходи
Даночни приходи 3.4. 1,171,566 807,059
Неданочни приходи 3.5. 157,573 20,951
Капитални приходи 3.6. 62,758 14,498
Трансфери и донации 3.7. 125,130 137,090
Домашно задолжување 3.8. 44,000 0
Продажба на хартии од вредност 3.9 25,000 0
Вкупно приходи 1,586,027 979,598

Расходи
Тековни расходи
Плати, наемнини и надомести 3.1.1. 61,950 63,022
Стоки и  услуги 3.1.2. 406,712 468,846
Тековни трансфери и субвенции 3.1.3. 9,660 6,794
Каматни плаќања 3.1.4. 2,199 2,022
Вкупно тековни расходи 480,521 540,684

Капитални расходи
Купување на капитални средства 3.2.1. 1,085,747 409,267
Вкупно капитални расходи 1,085,747 409,267

Давање на заеми, учество во дел од хартии од 
вредност и отплата на главница
Отплата на главница 3.3.1. 12,000 0
Вкупно заеми и отплата на главница 12,000 0

Вкупно расходи 1,578,268 949,951

Суфицит (вишок) на приходи 7,759 29,647

БУЏЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2004

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БУЏЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

Ул:"Маршал Тито"бр.12/3                                                          
Палата Македонија-Скопје;                  
тел: 3211-262; факс: 3126-311                                                        11

во 000 Ден.

Опис на позицијата
Образлож

ение 2004 2003

Актива

Тековни средства
Парични средства 4.1.1. 7,759 34,281
Побарувања 4.1.2. 1,764,966 1,661,102
Побарувања за  даноци, придонеси и други давачки 0 24
Краткорочни пласмани, кредитирање и позајмување 0 38
Финансиски и пресметковни односи во рамките на 
буџетот и фондовите 0 140,543
Активни временски разграничувања 4.1.3. 9,694 8,158
Вкупно тековни средства 1,782,419 1,844,146

Капитални средства и долгорочни пласмани
Долгорочни пласмани 4.2.1. 30,016 30,016
Вкупно капитални средства 30,016 30,016

Вкупна актива 1,812,435 1,874,162
Вонбилансна евиденција-актива 4.3. 140,543 0

Пасива

Тековни обврски
Краткорочно обврски за даноци, придонеси и други 
давачки 4.4.1. 1,403 5,752
Краткорочни обврски спрема субјекти 4.4.2. 77,634 117,590
Пасивни временски разграничувања 4.4.3. 1,695,188 1,642,796
Вкупно краткорочни обврски 1,774,225 1,766,138

Извори на капитални средства
Извори на капитални средства 4.5.1. 38,210 113,776
Вкупно извори на капитални средства 38,210 113,776

Вкупна пасива 1,812,435 1,879,914
Вонбилансна евиденција-пасива 4.6. 140,543 0

БУЏЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31 ДЕКЕМВРИ

 
 


