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Државен завод за ревизија 

Кратенки користени во извештајот: 
 
РСМ - Република Северна Македонија  
Министерството – Министерство за култура 
ЕЛС –Единици на локална самоуправа 
ЗФЕЛС – Закон за финансирање на единиците на локална самоуправа 
МФ – Министерство за финансии 
ДДВ –Данок на додадена вредност  
ДЗС- Државен завод за статистика 

   СОЗР – Служба за општи и заеднички работи 
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
Резиме  

 
Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на 
усогласеност на сметката на основниот буџет (637 - 10) на Министерство за 
култура - Скопје за 2019 година. 
 

Ревизијата изрази мислење со резерва за реалноста и објективноста на 
финансиските извештаи за 2019 година, и за усогласеност на активностите, 
финансиските трансакции и информации со релевантната законска 
регулатива. 
 
Извршена е ревизија на финансиските извештаи на Министерството за 2016 
година и е изразено е мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на 
финансиските извештаи, како и за усогласеноста на активностите, 
финансиските трансакции и информации со релевантната законска 
регулатива. 
 
Ревизија на спроведување на препораките презентирани во Конечниот 
извештај на овластениот државен ревизор за извршената ревизија на 
финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност за 2016 година на 
Министерството, е извршена во февруари 2019 година при што е констатирано 
дека од вкупно дадените шест препораки, пет се спроведени и една не е 
спроведена.  
 
Со ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност на 
Министерството, сметка на основен буџет (637 - 10) за 2019 година, како 
позначајни се констатирани следните состојби: 
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- единицата за внатрешна ревизија не е организирана согласно Законот за 
јавна внатрешна финансиска контрола и не е соодветно кадровски 
екипирана; 

- пописот на средствата и обврските не е извршен на начин како што е 
предвидено во законските и подзаконските акти. 
 

Со цел подобрување на состојбите, ревизијата даде препораки за преземање на 
мерки и активности заради надминување на утврдените состојби. 

Во делот - Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет, ревизијата ги 
истакна состојбите со судските постапки во кои Министерството е тужен или 
тужител и кои се во тек како и постапката за медијација помеѓу Министерство за 
култура и вработените за решавање на работен спор кој се однесува на парично 
побарување од работен однос . 
 
Во делот Останати прашања, ревизијата ја истакна состојбата со издавањето на 
бифето од страна на СОЗР на закупец кој врши угостителски услуги за 
Министерството за култура и истиот фактурира директно на министерството иако 
нема регулирани деловни односи со истото. 
 
Од страна на одговорното лице на министерството, доставенa е забелешка на Нацрт 
извештајот на овластениот државен ревизор, истaтa преставува известување за 
преземените мерки за надминување на утврдената состојба. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна од 11 до 

13 заедно со ревизија на усогласеност на Министерство за култура - Скопје  на 
сметката на основниот буџет (637 - 10), кои се состојат од биланс на состојба на 
ден 31 декември, биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој 
датум и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки 
белешки кон финансиските извештаи. 

 
1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена 

согласно член 22 став 1 од Законот за  државната ревизија и Годишната програма 
за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за 
државна ревизија. 
 

1.3. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи и за 
усогласеност со закони и прописи на Министерство за култура - Скопје за 2016 
година и е изразено е неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на 
финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи. 
 

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на 
раководството на Министерството за култура застапувано од: 

 
- Асаф Адеми, министер за култура во период од 01.06.2018 до 26.06.2019 

година и 
- Хусни Исмаили, министер за култура во период од 27.06.2019 до 29.08.2020 

година 
 

1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од 
точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и 
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални 
аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски 
докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени 
утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена 
на ризикот од неусогласеност.  
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи  се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на 
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постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како 
поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето 
на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална 
неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки. 

 

При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли 
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските 
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во 
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на 
внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на 
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, 
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 
Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 
2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата 

 
2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да 

добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како 
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради 
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење 
за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, 
во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да 
известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со 
ревизорските наоди. 
Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските 
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, 
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските 
извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува 
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања. 
 

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во Република Македонија. 

 
2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 13.03.2020 

година до 30.10.2020 година кај Министерството за култура од тим на Државниот 
завод за ревизија . 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА-СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637 - 10) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 5 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките 
 
Во месец февруари 2019 година извршена е проверка на преземените мерки по 
дадените препораки презентирани во конечниот извештај на овластениот 
државен ревизор за Министерството за култура за сметката на основен буџет 
(637-10) за извршена ревизија на регуларност за 2016 година. Со проверката е 
констатирано дека има напредок во спроведување на дадените препораки. 
Имено од шест дадени препораки, пет препораки се спроведени и една 
препорака не е спроведена.  
 

4. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот 
состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на 
ревизија одржан на ден 14.12.2020 година преку видео конференциска врска. 
 
На ден 02.03.2021 година од страна на одговорното лице на министерството 
добиенa е забелешка на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор. 
Забелешката се однесува на точката 6.1., истата е разгледана и е утврдено дека 
преставува известување за преземени мерки за надминување на утврдената 
состојба. 
Текстот на забелешките и одговорот на ревизијата се дадени во Прилог кон овој 
Конечен извештај. 

 
Констатирани се следните состојби: 

 
4.1. Усогласеност со закони и прописи  

 
4.1.1. Со Правилникот за внатрешна организација на Министерството за култура од 
2016 година, единицата за внатрешна ревизија е организирана како Одделение за 
внатрешна ревизија со систематизирани 3 работни места вклучително и 
раководителот на одделението. Ваквата состојба не е во согласност со член 31 од 
Законот за јавна внатрешна финансиска контрола согласно кој е предвидено 
буџетските корисници треба да основат единица за внатрешна ревизија со најмалку 
четири внатрешни ревизори и раководител на единицата за внатрешна ревизија, 
доколку просечниот буџет/финансиски план на субјектот од јавниот сектор во 
последните три години изнесувал најмалку 2 милијарди денари, вклучително и 
фондовите и програмите финансирани од ЕУ и со најмалку еден внатрешен ревизор 
на секои пет единки буџетски корисници имајќи ги во предвид обемноста и 
значајноста на активностите кои се спроведуваат во Министерството, висината на 
средствата наменети за финансирање на вкупно шеесет и три Национални установи 
и дејности од областа на културата.  
Одделението за внатрешна ревизија во 2019 година функционира само со едно лице 
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и тоа Раководителот на одделението. 
Поради кадровската не екипираност на Одделението во текот на 2019 година 
извршена е само една ревизија од 6 предвидени во годишната програма.  
Наведената состојба во делот на не екипираност на единицата за внатрешна 
ревизија придонесува за мал опфат со ревизии, a со тоа и неостварување на 
функцијата на истата во насока на минимизирање на слабостите и подобрување на 
ефикасноста на работењето на субјектот, како и необезбедувањето на уверување на 
раководителот на субјектот за функционирањето на системите и процесите во 
Министерството.  

 
Препорака 
Министерот  да преземе мерки за организирање на  единица за внатрешна ревизија 
согласно законските прописи, кадровско екипирање на истата и зголемување на 
бројот на извршени ревизии. 
 
4.2. Финансиски извештаи  

 
4.2.1. Пописот на средствата, побарувањата и обврските со состојба на 31.12.2019 
година не е извршен во согласност со одредбите од Законот за сметководството на 
буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководството на буџетите и 
буџетските корисници. При извршен увид во пописниот материјал ревизијата го 
констатира следното: 

- не е извршен попис на побарувањата и обврски со состојба на 31.12.2019 
година со цел да се утврди правниот основ за постоење на побарувањата и 
обврските, како и дали преземените обврски и ненаплатените побарувања се 
уредно, хронолошки, целосно и правилно евидентирани во 
сметководствената евиденција и какви мерки се преземени за наплата на 
побарувањата кои потекнуваат од минати години, односно на начин како што 
е утврдено со член 31- в од Правилникот за сметководство за буџетите и 
буџетските корисници; 

- иако во извештаите од пописните комисии постојат повеќе утврдени кусоци, 
вишоци и застарени обврски и побарувања, од страна на пописната комисија 
не се дадени  предлози за книжење на кусоците, односно вишоците 
(разликата) на вредноста на средствата, побарувањата и обврските, а од 
одговорното лице не се донесени акти за надминување на утврдените 
состојби. 

 
Со увид во пописниот материјал ревизијата утврди дека пописната комисија во 
извештајот за попис ги има констатирано и утврдено следните состојби: 

- позицијата Аванс на средства за работа и инвестиции во тек е проценета во 
износ од 1.155 илјада денари за кои од страна на Министерството не се 
обезбедени документи за да се утврди основот за евидентирање; 
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- утврдено е салдо на позиција Други краткорочни финансиски обврски со 
состојба на 31.12.2019 година во вкупен износ од 1.165 илјади денари кое се 
однесува на пренесени обврски од минати години (2004 и 2006) по договори 
за кои нема доказ дека се реализирани планираните програмски активности 
во рамките на одобрените средства за финансирање; 

- основните средства во сметководствената евиденција се евидентирани по 
инвентарни броеви, а сите основни средства немаат инвентарни броеви, што 
го отежнува самото извршување на пописот;  

- констатиран е кусок на канцелариски мебел;  
- констатирани се вишоци поради постоење на стар мебел кој што не е 

евидентиран во листата на основните средства, како и нов мебел за кој не 
постои документација за тоа дали истиот е донација или е набавен на друг 
начин; 

- утврден е кусок на телефонска опрема (мобилен телефон, телефонска 
централа, телефон – факс, и фиксни телефони), компјутерска опрема и друга 
опрема;  

- утврдена е разлика за износ од 312 илјада денари помеѓу сметководствената 
вредност и пописот за уметнички слики, која потекнува од пред 2002 година 
и поради немање на соодветна документација истите не се евидентирани во 
основни средства;  

- постои кусок на повеќе теракотни икони и на репрезентативни специфични 
икони и на една фреска; 

- повеќе уметнички слики, фотографии и мали скулптури кои се наоѓаат во 
министерството не се во негова сопственост, нема документи, ниту реверси 
од каде се добиени. 
 

Наведените состојби укажуваат дека пописот на средствата, побарувањата и 
обврските за 2019 година не е извршен на начин како што е предвидено во одредбите 
на член 21 од Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и 
член 21 до 35 од Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските 
корисници. 
Непочитувањето на законските и подзаконски акти за спроведување на пописот 
предизвикува неможност да се утврди фактичката состојба на дел од средствата и 
да се изврши усогласување на сметководствената со фактичката состојба.  
 
Препорака 
Министерот на култура да преземе мерки и активности: 

- за организирање и извршување на пописот на начин предвиден согласно 
законските и подзаконските акти; 

- при разгледување на извештајот за извршениот попис да се донесе акт  во кој 
ќе се констатира начинот на надоместување на утврдените кусоци, начинот на 
книжење на утврдените вишоци, отписот на ненаплатените и застарени 
побарувања, расходувањето на средствата и опремата и на ситниот инвентар и 
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- мерките кои треба да се преземат против лицата за настанатите кусоци, 
оштетување на средствата и за ненаплативите побарувања. 

 
Основ за изразување на мислење 

 
Вкупен ефект од изнесените наоди во точките 4.1.  и 4.2. кои се основ за изразување 
мислење, се однесуваат на: несоодветно организирање на единицата за внатрешна 
ревизија и нецелосен и несоодветно извршен попис на средствата и обврските. 
 
5. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи 

 
Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 
4.2 финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на Министерството за култура – 
сметка на основен буџет (637 – 10) на ден 31.12.2019 година како и резултатите на 
финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со 
применливата рамка за финансиско известување.  

 
Мислење усогласеност со закони и прописи 

 
Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точките 
4.1 и 4.2. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи на Министерство за култура – сметка на основен буџет 
(637-10), се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики. 

 
6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет 
 
6.1 Со одредбите на Законот за државните службеници беше предвидено државните 
службеници да стекнуваат степен на кариера заради обезбедување на 
професионален развој и вреднување на успехот и стручноста на нивното работење. 
Со овој закон беа пропишани степените на кариера (А, Б, В и Г), условите кои треба 
да се исполнуваат за стекнување на соодветен степен и правото на исплата на 
додаток за плата за кариера во соодветен процент од додатокот за звање. Оваа 
стекнато право е признаено и со Законот за административните службеници, 
односно со член 111 став 4 од овој закон предвидено е државниот службеник на кој 
до денот на влегување во сила на овој закон му се исплаќа додаток за степен на 
кариера согласно Законот за државните службеници, износот на додатокот за 
степен на кариера да му биде пресметан како дополнителни бодови во вредноста на 
исплатениот додаток, во делот на плата за нивото. 
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При увид во документацијата / пресметка на плати, ревизијата констатира дека на 
18 вработени кои се унапредени 2018/2019 година, им е скратено правото на додаток 
за кариера кои претходно законски го имаат стекнато.   
Во тек е постапка за медијација согласно одредбата од член 15 став 1 и 2 од Законот 
за Медијација1, помеѓу Министерство за култура и вработените за решавање на 
работен спор кој се однесува на парично побарување од работен однос - исплата на 
додаток на плата за стекнат степен на кариера А“, Б“ и В“ со задолжителни 
надоместоци кои се исплаќаат според концептот на бруто плата.  
Во периодот на забелешки по Нацрт извештај известени сме дека постапката за 
медијација е веќе завршена и дека се изготвени се 18 спогодби за државните 
службеници за остварување на право од работен однос и исплаќање на додаток за 
степен на кариера.   
 
6.2. Сметаме за потребно да обелодениме дека со ревизијата беа опфатени постапки 
пред надлежните судови во кои Министерството се јавува во својство на тужена 
странка и тужител. Според доставените прегледи констатиравме дека 
Министерството била тужена странка во судски предмети по основ на работни 
спорови, наплата на долг во вкупен износ од 31.311 илјади денари. Исто така 
Министерството се јавува и како тужител во судските спорови по основ на 
раскинување на договор, наплата на долг, наплата на исплатен а невратен аванс, 
побарување во стечајна постапка, надомест на штета по раскинат договор за 
изведување на работи и раскинување на вонсудска спогодба во вкупен износ од 
519.875 илјада денари. 
Бидејќи станува збор за судски постапки што се водат пред надлежните судови до 
денот на ревизијата конечниот исход од истите не е познат, постои неизвесност за 
финансиските импликации на буџетот на Министерството.  
 
7. Останати прашања  
 
7.1. Во однос на користење на угостителските услуги од бифето на Министерството 

ревизијата обрнува внимание на следното: 
- Во согласност со Законот за користење и располагање со стварите во државна 

сопственост и со стварите во општинска сопственост2 Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија има објавено оглас 
за давање под закуп на недвижна ствар – бифе во објектот на 
Министерството. По спроведената постапка склучен е договор за закуп на 
недвижни ствари3. Закупецот во објектот на Министерството ќе извршува 
угостителски услуги за кои во договорот не е наведено дека закупецот треба 
да му фактурира директно на Министерството за.  

                     
1 Службен весник на РСМ бр.188/13, 148/15, 192/15 и 55/16 
2 Службен весник на Република Македонија бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 
3 Договор бр. 08-1451/1 од 28.02.2018 
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- СОЗР со допис го има известено Министерството дека бифето е издадено под 
закуп на економски оператор и во прилог на дописот е доставен ценовник во 
кој се наведени фиксните цени за услугите кои ќе се нудат во бифето. 

- Во 2019 година помеѓу СОЗР и Министерството склучен е Договор4 за вршење 
на општи и заеднички работи и услуги за 2019 година предмет на кој е вршење 
на општите и заедничките работи и услуги за потребите на Министерството 
и органот во состав на министерството Управа за афирмирање и 
унапредување на културата на припадниците на заедниците. Службата за 
потребите на Министерството и органот во состав на министерството врши 
работи и услуги и тоа: услуги со надоместок, услуги за посредување и услуги 
без надоместок.  

Начинот како е организирано работењето на бифето (постапката за закуп 
спроведена од СОЗР, склучен е договор за закуп помеѓу СОЗР и закупецот, утврдени 
се фиксни цени за услугите) е посредување помеѓу Министерството и закупецот на 
бифето. Во тој случај во договорот склучен помеѓу СОЗР и Министерството ги нема 
предвидено угостителските услуги за користење на бифето во услуги за 
посредување, а со тоа и го немаат регулирано меѓусебните права и обврски. Имено, 
Министерството во 2019 година по тој основ има евидентирано расходи во износ од 
1.276 илјади денари односно обврски во износ од  1.626 кон економскиот оператор кој 
му фактурирал директно на Министерството иако нема регулирани деловни односи 
со Министерството. Деловните односи се помеѓу СОЗР и економскиот оператор, 
поради што  ревизијата укажува на потребата во одредбите на годишниот договор 
за уредување на меѓусебните права и обврски помеѓу Министерството и СОЗР да 
бидат опфатени и услуги за посредување со што ќе бидат опфатени услугите од 
бифето во објектот на Министерството. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
4 Договор бр. 44-294/4 од 04.02.2019 
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло

жение 2019 2018

Приходи
Трансфери и донации 3.1.1. 146.910 129.677
Вкупно приходи 146.910 129.677

Расходи
Тековни расходи
Плати и надоместоци 3.2.1. 85.077 78.026
Стоки и услуги 3.2.2. 32.393 23.787
Субвенции и трансфери 3.2.3. 28.694 27.616
Вкупно тековни расходи 146.164 129.429

Капитални расходи
Капитални расходи 3.2.4. 746 248
Вкупно капитални расходи 746 248

Вкупно расходи 146.910 129.677

Министерство за култура
Сметка на  основен буџет (637-10)

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 година
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

жение 2019 2018
Актива

Тековни средства
Побарувања од вработените 4.1.1. 428 263
Активни временски разграничувања 4.1.2. 11.068 9.521
Аванси за капитални средства 4.1.3. 1.155 1.155
Вкупно тековни средства 12.651 10.939

Постојани средства
Нематеријални средства 4.2.1. 77 98
Материјални добра и природни богатства 4.2.2. 371.527 367.485
Материјални средства 4.2.3. 126.766 120.761
Вкупно постојани средства 498.370 488.344

Вкупна актива 511.021 499.283

Пасива

Тековни обврски
Краткорочни обврски по основ на хартии од 4.3.1. 10 10
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.2. 2.372 1.797
Краткорочни финансиски обврски 4.3.3. 1.165 1.165
Обврски спрема државата и други институции 4.3.4. 11 9
Краткорочни обврски за плати и други обврски 
спрема вработените 4.3.5. 7.520 6.551
Пасивни временски разграничувања 4.3.6. 1.573 1.407
Вкупно тековни обврски 12.651 10.939

Извори на средства
Извори на капитални средства 4.4.1. 498.370 488.344
Вкупно извори на деловни средства 498.370 488.344

Вкупна пасива 511.021 499.283

Министерство за култура
Сметка на  основен буџет (637-10)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 2019
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 900 901 910

О П И С

Државен 
јавен 

капитал

Останат 
капитал (Зал. 
на мат., рез. 
делови, сит. 

инв. и хартии 
од вредн.)

Ревалориз
ациона 

резерва Вкупно
1 2 3 4 5 (2+3+4)

Состојба и промени на капиталот и 
резервите
Состојба на ден 01 јануари 2019 488.344 488.344
Зголемувања: 0
Набавка на постојани средства 1.712 1.712
Ревалоризација на материјални и 
нематеријални  средства 999 999 1.999

Останати зголемувања (да се специфицира) 9.272 43 9.315
Намалувања: 0

0
Амортизација на постојани средства -1.958 -1.958

0

Останати намалувања (да се специфицира) -43 -999 -1.042
Состојба на ден 31. декември  2019 498.370 0 0 498.370

Сметка на  основен буџет (637-10)

ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА
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