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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
Резиме  
 
Извршивме ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност 
на Општина Ѓорче Петров, сметка на основен буџет (637), за 2021 година. 

 
Со извршената ревизија, изразивме неповолно мислење за реалноста и 
објективноста на финансиските извештаи за 2021 година и за усогласеност со 
законската регулатива, упатства и воспоставени политики. 

 
Извршена е ревизија за 2017 година и издаден е Конечен извештај за финансиските 
извештаи и ревизија на усогласеност на Општина Ѓорче Петров, сметка на основен 
буџет (637) во кој е изразено неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на 
финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.  
Ревизијата опфати спроведување на препораките презентирани во конечниот 
извештај на овластениот државен ревизор за извршената ревизија на финансиските 
извештаи и ревизија на усогласеност за 2017 година на Општина Ѓорче Петров и 
утврди дека од дадените седумнаесет препораки спроведени се седум препораки, 
девет препораки не се спроведени, додека една препорака е во тек. 
 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност кај 
Општина Ѓорче Петров, сметка на основен буџет (637) за 2021 година, констатирани 
се следниве состојби: 

- системот на внатрешни контроли не е воспоставен со јасно дефинирани и 
разграничени надлежности и одговорности во однос на потврдување на 
комплетноста и веродостојноста на финансиските трансакции, ex-ante и ex-
post контрола и нема назначено одговорен сметководител; 

- слабости во начинот на пресметка и исплата на плата на вработените во 
Општина Ѓорче Петров; 
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- слабости во постапката за ангажирање на сезонските работници за 
извршување на јавните работи и авторските договори; 

- непрецизно утврдени критериуми за оценка на барањата за донации и 
спонзорства, не почитување на начелото на транспарентност и отчетност 
при доделување на финансиската помош и искористените средства;  

- извршените градежни работи - изградба и реконструкција на улици и 
патишта се без одобрение за градба и проект;  

- неусогласеност помеѓу сметководствената и материјалната евиденција на 
основните средства,  

- не евидентирано земјиште и дел од недвижниот имот сопственост на 
општината, инвестициони градби и други капитални вложувања; 

- слабости при спроведување на пописот на средствата и обврските и не 
почитување во целост Законот за јавни набавки при набавките на стоки, 
работи и  услуги. 

 

Со цел подобрување на состојбите, ревизијата даде препораки за преземање на 
мерки и активности заради надминување на утврдените состојби. 
 
Во делот на Прашања на неизвесност и континуитет ревизијата извести за 
динамиката на реализацијата на договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство (ЈПП) за изградба на административно деловен објект од 2013 година, 
како и за активностите преземени од страна на Општина Ѓорче Петров,  
општинската зграда да биде завршена во почетокот на 2023 година.   
 
Во делот на останати прашања, ги обелоденивме состојбите кои се однесуваат на 
системски слабости, во постојните законски прописи, односно начинот на 
финансирање на активностите од областа на спортот од аспект на попрецизно и 
појасно дефинирање и разграничување на надлежностите кои ги имаат општините 
во градот Скопје, донесување на посебна програма и нејзино финансирање од 
буџетот на општината.   
 
Не се добиени забелешки на Нацрт Извештајот на овластениот државен ревизор 
број 16-133/10 од 19.12.2022 година. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна од 26 до 

28 заедно со ревизија на усогласеност на Општина Ѓорче Петров сметка на 
основен буџет (637), 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 за 2022 година на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од 
Законот за државна ревизија. 
 

1.3. Извршена е ревизија за 2017 година и издаден е извештај за финансиските 
извештаи и ревизија на усогласеност на Општина Ѓорче Петров, сметка на 
основен буџет (637) во кој е изразено 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 
градоначалникот на Општина Ѓорче Петров застапуван од: 

 
- Александар Наумоски, градоначалник од 20.10.2017 до 23.10.2021 година и 
- Александар Стојкоски, градоначалник  од 24.10.2021 година. 

  
Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на 
внатрешна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно 
презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами 
или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и 
правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. 
 

Градоначалникот на општината е исто така одговорен за осигурување дека 
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики. 
 

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

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 20.07.2022 
до 31.10.2022 година кај Општина Ѓорче Петров од тим на Државниот завод за 
ревизија. 

 
3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките 

 

Ревизијата од точка 1.1 погоре опфати и ревизија на спроведување на 
препораките дадени во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор 
број 13-254/7 од 04.04.2019 година. Утврдивме дека од дадените седумнаесет 
препораки спроведени се седум препораки, девет препораки не се спроведени, 
додека една препорака е неприменлива. (Прилог 1). 

 
4. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот 
состанок со градоначалникот и одговорните лица на општината - предмет на 
ревизија, на ден 22.11.2022 година.  
Не се добиени забелешки на Нацрт Извештајот на овластениот државен ревизор 
број 16-133/10 од 19.12.2022 година. 
 

Констатирани се следниве состојби: 
 

4.1. Внатрешни контроли 
 

4.1.1. При оценка на системот на внатрешни контроли, а со цел да се утврди дали 
истите се дизајнирани и функционираат согласно Законот за јавна внатрешна 
финансиска контрола и Стандардите за внатрешна контрола во јавниот сектор 
ревизијата го констатира следното:  

- не се донесени процедури за материјално и финансиско работење во кои 
ќе бидат опфатени: текот на движење на документацијата за секој вид на 
плаќање и наплата на приходи, распределба на должностите и 
одговорностите за лицата вклучени во процесот, системот за следење и 
контрола на сметководствената документација што подразбира прием на 
фактури и архивирање, книга на влезни фактури, книга на излезни 
фактури, барање за плаќање со кое се потврдува основот за исплата, 
комплетирање на сметководствената документација, контрола, 
подготовка на документација за плаќање и нејзино одобрување, што не е 
во согласност со член 16 од Законот за јавна внатрешна финансиска 
контрола и стандард 12 за внатрешна контрола во јавниот сектор;  
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- не е воспоставена ex-ante и ex-post контрола, која треба да обезбеди 
финансиските трансакции, расходи или приходи да бидат проверени, 
пред и откако трансакцијата е целосно завршена со цел намалување на 
ризикот од несакани последици и подобрување на процедурите, што не е 
во согласност со член 16 од Законот за јавна внатрешна финансиска 
контрола; 

- евидентираните документи не се контролирани/ликвидирани од 
соодветно лице за да се потврди веродостојноста, комплетноста и 
точноста на истите и 

- во Општина Ѓорче Петров нема назначено одговорен сметководител, што 
не е во согласност со  член 16 став 2 од Законот за сметководството за 
буџетите и буџетските корисници, а за раководител на единицата на 
финансиски прашања назначено е лице со овластување, кое не ги 
исполнува условите предвидени во член 8 и член 10 од Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола. 

Отсуството на внатрешни контроли создава ризик финансиските трансакции 
да не се извршени согласно законските прописи и да не се темелат на 
соодветна сметководствена документација за обезбедување на целосни, 
вистинити и веродостојни информации.  

 

Препорака: 
Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности за: 

- изработка и донесување на процедура за материјално и финансиско 
работење во кои ќе бидат опфатени: текот на движење на 
документацијата за секој вид на плаќање и движење на документацијата, 

- обезбедување систем на еx-ante и еx-post финансиска контрола, 
- да се назначи одговорен сметководител. 

 
 

4.2. Усогласеност со закони и прописи 

4.2.1. Од извршениот увид во документацијата поврзана со пресметка и исплата на 
плата на вработените во Општина Ѓорче Петров, ревизијата ги констатира 
следниве состојби:  

- При пресметка на правото на надоместок на плата за време на 
привремена спреченост за работа поради болест, основица за 
пресметување на надоместокот на плата не претставува просечниот 
месечен износ на исплатената плата на која е платен придонесот за 
задолжителното здравствено осигурување во последните дванаесет 
месеци пред настанувањето на случајот, туку вредноста на часот за 
тековниот месец, што не е во согласност со член 16 од Законот за 
здравствено осигурување; 

- Во услови кога вработените користат надоместокот на плата 
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(боледување), за пресметка на делот на плата за работен стаж се земаат и 
часовите за времето поминато на боледување, што не е во согласност со 
член 87 од Закон за административни службеници. 

Состојбите констатирани во делот на пресметка на плата во услови кога 
вработените користат боледување доведува до исплата на поголеми парични 
средства на годишно ниво, а со тоа и реализација на поголеми трошоци за 
плата. 

 

Препорака:  
Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности:  

- при пресметување на правото на надоместок на плата за време на 
привремена спреченост за работа поради болест, основица за 
пресметување на надоместокот на плата да преставува просечниот 
месечен износ на исплатената плата на која е платен придонесот за 
задолжителното здравствено осигурување во последните дванаесет 
месеци пред настанувањето на случајот; 

- пресметката на делот на плата за работен стаж кога вработениот користи 
боледување, да се пресметува согласно правилникот. 

 

4.2.2. По спроведени постапки и склучен договор1 во 2020 година и договор2 во 2021 
година со приватни агенции за вработување, во текот на 2021 година исплатени 
се средства во вкупен износ од 5.919 илјади денари за 22 привремено 
ангажирани лица. Лицата се ангажирани за вршење на редовни работни 
задачи предвидени со Правилникот за систематизација на работните места, а 
дел од нив се поставени на раководни работни места и доделени им се 
овластувања, што не е во согласност со одредбите од член 8 од Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола, каде е предвидено дека раководителот на 
субјектот може со акт да даде овластување (генерално или посебно) на еден или 
повеќе раководни лица кои хиерархиски директно му се подредени. Исто така, 
14 лица, биле ангажирани континуирано за период подолг од две години, што 
не е во согласност со член 24 од Законот за приватните агенции за вработување, 
кој предвидува во кои случаи, агенцијата може да отстапи работник за вршење 
на привремени работи и да склучи договор, но не подолго од две години, со или 
без прекин, што укажува на намалена транспарентност при вработувањето, 
субјективност во изборот на лица и повластена положба во постапката на 
нивно ангажирање, како и непостојаност на кадарот кој треба да ги извршува 
редовните работни задачи во Општина Ѓорче Петров.  
По спроведените постапки за вработување во текот на 2022 годината, во 
општината вработени се 4 лица на неопределено време согласно предвидените 

                     
1 Договор бр. 03-12/12 од 01.04.2020 година 
2 Договор бр.03-16/12 од 29.03.2021 година 
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работни места со Правилникот за систематизација на работни места, со што 
бројот на привремени вработувања во 2022 година е намален на 15 привремено 
ангажирани лица. 

 

Препорака: 
Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров да преземе мерки и активности, 
привременото ангажирање на работници преку приватни агенции за 
вработувања да се врши само во случаите кои се предвидени со законските 
одредби, но не подолго од две години, со или без прекин. 
 

4.2.3. Советот на Општина Ѓорче Петров за вршење на работите на одржување на 
јавната чистота за 2021 година има донесено годишна програма3 во која 
предвидени се средства за социјални работници и по основ на склучени 
договори на дело исплатени се 9.145 илјади денари. 
Со извршениот увид во начинот на регулирање на меѓусебните права и обврски 
и реализација на програмата за јавна чистота за 2021 година, ревизијата ги 
утврди следниве состојби: 

- За извршување на јавните работи за одржување и заштита на животната 
средина и природа од локално значење, советот на општината нема 
донесено Програма за јавни работи, што не е во согласност со член 63 од 
Законот за локална самоуправа и 83 од Законот за вработувањето и 
осигурување во случај на невработеност; 

- Ангажирањето на лица за извршување на јавни работи преку договор на 
дело општината не го спровела во согласност со член 84 од Законот за 
вработување и осигурување во случај на невработеност кој предвидува 
јавните работи да се распишуваат јавно и под еднакви услови да бидат 

                     
3 Програма за јавна чистота на Општина Ѓорче Петров за 2021 година бр. 08-2040/14 од 28.12.2020  
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достапни за сите невработени кои се пријавени во Агенцијата за 
вработување; 

- За извршување на работите предвидени во програмата општината има 
склучено поединечни месечни договори чии број се движи од 63 до 100 
лица за вршење на јавни работи. Дел од ангажирани лица извршуваат 
работни задачи за одржување на јавна хигиена, а останатите  извршуваат 
работни задачи за обезбедување на реонски парк, водовод, подрачно 
училиште, депонија и спортски игралишта.  

- Во договорите за извршување на јавните работи, определен е паричен 
надоместок во паушален износ кој се движи од 6 до 23 илјади денари, без 
да се наведе дали истиот вклучува и осигурување во случај на несреќа при 
работа и професионално заболување, што не е во согласност со членот 85 
став 2 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на 
невработеност, каде е определено дека на овие лица, организаторот е 
должен да им обезбеди паричен надоместок за извршената работа не 
помал од утврдениот износ на платата за ист вид на работи и осигурување 
во случај на несреќа при работа и професионално заболување под услови 
и на начин утврдени со договор меѓу организаторот на работите и 
ангажираните невработени лица. 

Ваквиот начин на ангажирање на работници, ја намалува транспарентноста и 
создава ризик од субјективност при изборот на лицата, а не обезбеденото 
право на осигурување во случај на несреќа при работа и професионално 
заболување за сезонските работници може да доведе до исплата на средства 
за штети од буџетот на општината.  
Советот на Општина Ѓорче Петров на 30.12.2021 година има донесено Програма4 
за јавни работи со која се утврдува обемот и видот на јавните работи за 
одржување на комунална хигиена, постапка и критериуми за ангажирање на 
лицата, надзор над извршување на работите, висината на месечниот надомест 
и период за кој би се ангажирале лицата, спроведен е јавен оглас за 
ангажирање на работници и склучена е полиса за осигурување во случај на 
несреќа при работа и професионално заболување.  
 
Препорака: 
Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности за целосно 
спроведување на Програмата за јавни работи и ангажирањето на лицата да го 
спроведува со јавен оглас, со право на осигурување во случај на несреќа при 
работа и професионално заболување.  
 

                     
4 Програма за јавни работи на територија на Општина Ѓорче Петров за 2022 бр. 08-2326/4 од 30.12.2021 
година 
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4.2.4. Во текот на 2021 година, Општина Ѓорче Петров врз основа на авторски 
договори, односно договори на дело има исплатено вкупно 10.300 илјади 
денари кои се однесуваат на консултантски услуги.  
Со извршениот увид во доставената документација ревизијата ги констатира 
следните состојби: 

- Дел од авторските договори се склучуваат за ангажмани кои не 
подразбираат креирање на авторско дело согласно дефиницијата во член 
12 од Законот за авторското право и сродните права, туку истите 
упатуваат на преземање на конкретни и повторливи дејствија, како што 
се: консултантски услуги, евиденција на податоци, ангажирање на 
стручни соработници и друго. Договорите се склучуваат на денот на 
нивната исплата, а се однесуваат за изминат период во кој се извршени 
услугите; 

- Ангажирани се 16 лица за консултантски услуги, кои во најголем дел се 
однесуваат и се поврзани со работни задачи за редовно систематизирани 
работни места, (консултантски услуги поврзани со стручна помош за 
потребите за урбанизам, јавните набавки, IT поддршка за креирање на 
видео записи, односи со јавноста).  

- За изборот на овие лица не постојат пишани критериуми како во поглед 
на потребата од нивно ангажирање, така и во поглед на стручните 
квалификации и компетенции кои би требало да ги поседуваат, не 
постојат критериуми во утврдување на висината на надоместоците за 
извршената работа и истите се движат од 6 до 42 илјади денари месечно.  

Ваквиот начин на постапување не е во согласност со член 252 од Законот за 
работните односи, согласно кој работодавачот може да склучи договор поради 
вршење на работи кои се надвор од дејноста на работодавачот, а кои имаат за 
предмет самостојна изработка или поправка на определени предмети, 
самостојно извршување на определена физичка или интелектуална работа и 
член 619 од Законот за облигационите односи, што доведува до субјективен 
пристап при одлучувањето за потреба од ангажирање на лицата и 
предизвикува можност од нерационално и неекономично користење на 
буџетските средства.  

 

Препорака: 
Градоначалникот да преземе мерки и активности за пропишување на 
политики за потребата од ангажирање на лица врз основа на договор на дело, 
утврдување на критериуми за определување на висината на надоместокот и 
спроведување на соодветна постапка за јавна набавка доколку постои реална 
потреба од обезбедување на консултантски услуги. 
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4.2.5. Со извршената ревизија на направените расходи во вкупен износ од 774 илјади 
денари по основ на потрошено гориво констатирано е дека општината иако 
има изготвено Правилник5 за условите и начинот на користење и одржување 
на службените возила, истиот од страна на вработените не се почитува. Имено, 
не се изготвуваат налози за користење на службени возила, односно 
недостасуваат податоци за службеното дејствие што се врши, местото на 
поаѓање и местото на упатување, поминати километри, авторизација од страна 
на возачот и корисникот. Одговорниот работник задолжен за возниот парк не 
изготвува месечни извештаи за користење на возилата, а одделението за 
административни и технички работи нема изготвено тримесечни извештаи, 
што не е во согласност со член 11 и 12 од правилникот. Исто така, точено е 
гориво после работно време, без приложени патни налози и користење на 
верна картичка од страна на лица кои не се овластени за располагање со 
истата. 
Ваквиот начин на признавање на расходите без соодветна и поткрепувачка 
документација не е во согласност со член 12 од Законот за сметководството на 
буџетите и буџетските корисници и член 37 - в од Законот за буџетите и не дава 
уверување за рационално и економично користење на буџетски средства. 
 
Препорака: 
Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности за целосно 
почитување на правилникот за условите и начинот на користење и одржување 
на службените возила. 

 
4.2.6. Во текот на 2021 година од позицијата Трансфери до невладини организации, 

реализирани и исплатени се средства во вкупен износ од 1.488 илјади денари, 
на граѓански организации за реализирање на активности предвидени во 
годишните програми на Општина Ѓорче Петров во областа на културата, 
спортот и предучилишно образование и воспитување, социјална и здравствена 
заштита.  
Во однос на постапките за доделување на средства за реализација на 
програмските активности на општината од области во нејзина надлежност ги 
утврдивме следниве состојби:  

- Доделувањето на финансиски средства на физички и правни лица се 
врши врз основа на поднесено барање, според Правилникот за условите и 
начинот за доделување на финансиски средства за поддршка на јавните 

                     
5 Правилник за условите и начинот на користење и одржување на службените возила бр.08-1081/1 од 
06.05.2008 година. 
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дејности во Општина Ѓорче Петров6, кој не предвидува прецизни 
критериуми за оценка на програмата/проектот, целите и очекуваните 
резултати, за објективен избор и оправданост на доделените средства. 
Ваквиот начин на доделување финансиска поддршка не е во согласност 
со член 49 став 2 од Законот за здруженија на граѓани и фондации7 каде 
советите на општините треба поблиску да ги уредат условите за 
распределба и користење на средствата. 

- Не е објавен јавен повик или објава на веб страната на општината за 
доделување на финансиска поддршка од буџетот на општината, што не е 
во согласност со член 59 и 60 од Статутот на општината. На веб страната 
на општината не се објавени субјектите кои добиле средства од буџетот 
на општината, како и целите за кои ги добиле тие средства и тоа: за 
спортски клубови во износ од 320 илјади, за поддршка на културни 
манифестации и проекти од значење за општината  во износ од 1.168 
илјади денари, што не е во согласност со член 49 став 4 од Законот за 
здруженија на граѓани и фондации. 

- Дел од субјектите кои добиле средства од Буџетот на општината немаат 
доставено финансиски и наративен извештај, за искористените средства, 
што не е во согласност со член 49 став 5 од Законот за здруженија на 
граѓани и фондации. 

Финансирањето на активностите од областите за кои е надлежна општината, 
без соодветно информирање на граѓаните и не утврдени прецизни критериуми 
во однос на изборот на проекти и одредување на висината на средства, не 
обезбедува подеднакви услови за сите заинтересирани страни и создава ризик 
од субјективизам при изборот, а не доставените извештаи не даваат уверување 
за наменското и законско користење на исплатените буџетски средства.  

 

Препорака: 
Градоначалникот на општината да преземе мерки и активности: 

- доделувањето на финансиски средства да се врши според методологија 
за распределба на средствата со прецизни критериуми за оценка на 
програмата/проектот, целите и очекуваните резултати, запазувајќи го 
начелото на транспарентност, 

- општината на својата веб страната да ги објави субјектите кои добиле 
средства од буџетот на општината и 

- одговорните лица во општината да воспостават контрола на наменското 
и законското трошење на буџетските средства на корисниците на 

                     
6 Правилникот за условите и начинот за доделување на финансиски средства за поддршка на јавните 
дејности во Општина Ѓорче Петров бр. 08-1459/8 од 27.04.2018 година 
7 Сл весник на Република Македонија бр. 52/2010, 135/2011 и 55/2016 година 
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средства од програмите, преку обезбедување на соодветна 
поткрепувачка документација како доказ за настанатата финансиска 
промена и намената за која се искористени. 
 

4.2.7. Во текот на 2021 година, за набавка на работи за реконструкција на спортски 
игралишта на територијата на Општина Ѓорче Петров, спроведена е постапка 
и склучен е договор8 во вкупен износ од 6.661 илјада денари.  
Од извршениот увид во доставената документација (работен налог, времени 
ситуации, градежната книга и градежниот дневник), во однос на реализација 
на договорот, ревизијата констатира дека извршена е реконструкција на 
спортско игралиште и обновена е подната подлога на игралиштето за кошарка 
во Средното училиште “Кочо Рацин” во вкупен износ од 562 илјади денари, кое 
не е во надлежност на Општина Ѓорче Петров. 
Финансирањето на активностите за одржување на објекти за спорт кои не се 
во сопственост на општината, не е во согласност со член 10 став 6 од Закон за 
Градот Скопје, кој е надлежен за средните училишта на територијата на градот 
и член 3 од Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ѓорче Петров за 2021 
година9 и не дава уверување за наменско, рационално и економично користење 
на буџетски средства. 

 

Препорака: 
Градоначалникот на општината финансирањето и реконструкцијата за 
одржување на објектите за спорт, да го врши само за објекти кои се во 
сопственост на општината. 

 
4.2.8. Советот на општината има донесено Програма за изградба и реконструкција 

на сервисни и станбени улици и Програма за уредување на простор во рурални 
подрачја на Општина Ѓорче Петров за 2021 година, со планирани средства во 
вкупен износ од 114.374 илјади денари, кои треба да се искористат за изградба 
и реконструкција на улици во населени места во општината. 
Во однос на начинот на распределба на средствата за финансирање на 
изградба и одржување на инфраструктурата, како и во однос на нивната 
реализација, ревизијата ги констатира следниве неправилности: 

- По спроведена постапка и склучен договор10 за реконструкции на улици 
во урбан дел и договор11 за реконструкции на улици во рурален дел на 
територијата на Општина Ѓорче Петров, во текот на 2021 година 

                     
8 Договор бр. 03-53/11 од 04.08.2021  
9 Број 08-2040/26 од 28.12.2020 година 
10 Договор бр.03-25/12 од 23.04.2021 година 
11Договор бр.03-14/14 од 19.03.2021 година 
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исплатени се средства во вкупен износ од 41.000 илјади денари. Од 
извршениот увид во доставената документација (времени ситуации, 
градежната книга и градежниот дневник), за изградба на општинските 
патишта кои согласно член 57 став 2 од Законот за градење спаѓаат во 
втора категорија на градби не е обезбедено одобрение за градење/пред 
започнување на работите, што не е во согласност со член 56 од Законот за 
градење; 

- општината како инвеститор, градежните активности ги изведува без 
изготвен проект и проектна документација, туку само со техничка 
спецификација/премер пресметка/, што не е во согласност со член 13 став 
2 и член 43 и член 48 од Законот за градење, каде е уредена обврска од 
изготвување на проект, проектна документација и дека инвеститорот е 
должен проектирањето за изградбата на градби, да го даде на правни 
лица кои ги исполнуваат условите пропишани со Законот. Иако во 
буџетот на општината предвидени се средства за проектирање, 
општината не спровела постапка за изработка на проектна 
документација. 

Необезбедените документи потребни за градбите во кои инвеститор е 
општината го оневозможува нивното правилно евидентирање во јавната книга 
на недвижности и спроведувањето на набавки во кои не се прецизирани 
количините и видот на работите кои треба да се извршат, не овозможува 
реално планирање на проценетата вредност на набавката, што создава ризик 
од преземање на обврски за кои не се обезбедени финансиски средства и 
влијае на конкуренцијата во постапката.  

 

Препорака: 
Градоначалникот на општината, да преземе мерки и активности во насока на: 

- обезбедување на одобрение за градба, пред започнување на активностите 
за изградба на објекти во кои инвеститор е општината, 

- планирањето на градбите и нивната изведба да се врши врз основа на 
проект изработен од правни лица кои ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за градење; 
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4.3. Финансиски извештаи  
 

Биланс на состојба 
 

4.3.1. Од извршениот увид во деловните книги и сметководствената евиденција на 
постојаните средства кои на ден 31.12.2021 година, се проценети во износ од 
96.314 илјади денари, ревизијата ги констатира следниве состојби: 

- Вредноста на материјалните средства искажана во материјалната 
евиденција (книга на основни средства) за градежните објекти е поголема 
од вредноста искажана во сметководствената евиденција за 8.156 илјади 
денари, а вредноста на опремата искажана во материјалната евиденција е 
помала во однос на вредноста искажана во сметководствената евиденција 
за 1.453 илјади денари; 

- Во текот на 2021 година, набавена е опрема во износ од 466 илјади денари, 
која не е внесена во материјалната евиденција и не е пресметана 
амортизација на истата;  

- Општината располага со возило12, кое не е сметководствено и материјално 
евидентирано; 

- Не се преземени активности за вршење на проценка на недвижен имот 
(Центар за култура), сопственост на Општина Ѓорче Петров со имотен лист 
бр.97461 со вкупна површина 540 m2 и негово сметководствено и 
материјално евидентирање; 

- Општина Ѓорче Петров располага со имот добиен со договори за 
пренесување на сопственост на недвижни ствари (објекти за спорт, 
спортски терени и урбана опрема), кои не се евидентирани во деловните 
книги на општината, ниту пак вредноста на инвестициони вложувања во 
истите. На ревизијата не и беше доставена документација од која може да 
се утврди дали добиениот имот е запишан во јавната книга за запишување 
на правата на недвижности во Агенцијата за катастар на недвижности 
(обезбедени имотни листови) и дали е извршена процена на вредноста на 
имотот, основ за сметководствено и материјално евидентирање, од 
причината што општината не располага со истата;  

- Врз основа на договор13, градежното земјиште сопственост на РСМ, 
катастарска парцела 742/17 со површина од 28.160 м2 се дава на Општина 
Ѓорче Петров на долготраен закуп во времетраење од 20 години, без 
надомест. По договор14 за изведување на градежни работи со Агенцијата за 
млади и спорт, изградено е спортско игралиште со површина од 9.500 м2 и 
помошни простории (гардероби) од 78 м2. Во 2010 година, извршен е 
технички прием и издадено е решение за пуштање во употреба, но не е 

                     
12 марка „Мерцедес бенз варио“ со бр.на шасија WDB6680021P073754 и регистерски таблици SK1448 AF 
13 бр.20-55559 од 03.07.2007 година помеѓу МТВ и Општина Ѓорче Петров 
14 Договор бр.03-91/580 од 21.09.2007 година 
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извршен упис во јавната книга за запишување на правата на недвижности, 
кое е основ за сметководствено и материјално евидентирани во деловните 
книги на општината.  

Ваквата состојба на нецелосно евидентирање на недвижниот имот не е во 
согласност со член 64 од Законот за локална самоуправа и член 12 и 22 од 
Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и има за 
ефект нереално и необјективно прикажување на средствата во деловните 
книги и Билансот на состојба на ден 31.12.2021 година.   

 

Препорака: 
Градоначалникот да преземе активности и мерки за:  

- усогласување на сметководствената и материјалната евиденција на 
материјалните средства; 

- набавената опрема да се евидентира во материјалната евиденција на 
општината и да се пресметува амортизација и ревалоризација на истата; 

- впишување на правото на користење недвижен имот во Агенцијата за 
катастар на недвижности; 

- проценка на вредноста на објектите за кои се обезбедени документи за 
сопственост и нивно евидентирање  во деловните книги 

- евидентирање на имотот во вонбилансна евиденција за кој не се 
обезбедени докази за правото на сопственост и за кој не е извршена 
проценка на вредноста на имотот. 

 
4.3.2. Од извршениот увид во вонбилансната евиденција на општината која на 

31.12.2021 година е проценета во износ од 1.018.407 илјади денари, ревизијата 
констатира дека капиталните расходи по основ на изградба, реконструкција и 
друг вид на вложување во градежните објекти, не се евидентираат на 
позицијата Материјални средства во подготовка, а по нивното завршување на 
соодветните позиции за Материјални средства во употреба со истовремено 
зголемување на Изворите на капитални средства. Ваквото постапување не е во 
согласност со член од 19 до 21 од Законот за сметководството на буџетите и 
буџетските корисници и член 5 од Правилникот за содржината на одделните 
сметки во сметковниот план за буџетските корисници. Во вонбилансната 
евиденција, евидентирана е и вредноста на реконструкцијата на училишен 
кров ООУ „Димитар Поп Георгиев Беровски, која е завршена во текот на 2021 
година, во вкупен износ од 6.372 илјади денари, но истата не е предадена на 
училиштето за нејзино сметководствено и материјално евидентирање. Не 
воспоставената соодветна материјална и сметководствена евиденција на 
градбите не овозможува следење на инвестиционите вложувања во одреден 
објект како и пресметка на нивна амортизација и ревалоризација, што има за 
ефект нереално и необјективно прикажување на имотот, сопственост на 
општината. 
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Препорака: 
Градоначалникот да преземе соодветни мерки и активности за: 

- капиталните расходи по основ на изградба, реконструкција и друг вид на 
вложување во градежните објекти навремено да се евидентираат во 
материјалната и сметководствената евиденција на позицијата - 
Материјални средства во подготовка, а по извршениот технички прием, 
истите да се пренесат на соодветните позиции за Материјални средства 
во употреба и Изворите на капитални средства; 

- инвестициите вложувања за објектите на единките буџетски корисници, 
по нивно завршување и пуштање во употреба да се предадат на 
корисникот со соодветна поткрепувачка документација за нивно 
евидентирање. 
 

4.3.3. Со увид во документацијата за извршениот Попис на средствата и обврските 
со состојба на ден 31 декември 2021 година на Општина Ѓорче Петров 
констатирани се следниве состојби: 

- од страна на Комисијата за попис, извршен е попис на средствата и 
обврските со состојба на 31 декември 2021 година, подготвен е извештај, 
но истиот со решение не е усвоен од градоначалникот, што не е во 
согласност со интерната15 процедура за вршење на попис на средствата и 
обврските;  

- средствата кои не се материјално евидентирани (улици, тротоари, 
водовод и канализација, спортски игралишта и други градби), пописната 
комисија физички не ги попишала, што не е во согласност со член 29 од 
Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници; 

- не е извршен попис на нематеријалните средства (хартии од вредност), со 
евидентирање на серискиот број, износот и утврдување на формално 
правната исправност на истите, што не е во согласност со член 31-б став 4 
од Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници; 

- пописните листи за извршениот попис на материјалните средства 
(градежните објекти и опремата ) не содржат доволно податоци за описот 
на средството, период на вршење на пописот, вредност по попис и истите 
не се потпишани од страна на пописната комисија, што не е во согласност 
со член 31 од Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските 
корисници; 

- со извршениот попис на дел од опремата (преносни компјутери) кои им се 
дадени на членовите на советот, констатирани се кусоци кои не се 
вредносно пресметани и не се утврдени причините за нивно настанување. 

                     
15 Интерната процедура за вршење на попис на средствата и обврските бр.09-2136/2 од 30.11.2021 
година 
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Ваквото постапување на комисијата не е во согласност со одредбите на 
член 31-а став 1 точка 5 и 6 и член 33 став 2 од Правилникот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници; 

- Пописната комисија нема постапено согласно член 31 од Правилникот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници, односно нема 
извршено материјално и вредносно усогласување на сметководствената 
со фактичката состојба утврдена со попис;  

- пописот на обврските не е извршен согласно член 31-в став 1, точка 1, 2 и 5 
од Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници, 
односно комисијата за попис не го утврдила правниот основ за постоење 
на обврските, не потврдила дека преземените обврски се уредно, 
хронолошки, целосно и правилно евидентирани во сметководствената 
евиденција и не ги утврдила причините за неплатените обврски спрема 
добавувачите. Од извршениот увид во пописниот материјал, ревизијата 
констатира дека истиот е извршен врз основа на сметководствени 
податоци преземени од аналитичката картица. Постои неусогласеност на 
состојбата утврдена со попис и сметководствената состојба од 1.307 
илјади денари, поради евидентирани обврски кои се однесуваат на 
тековната година, а кои не се опфатени со спроведениот попис; 

- со пописот е утврдено дека определени средства се амортизирани и 
неупотребливи поради што даден е предлог истите да бидат расходувани 
и донесена е одлука за отпис, но не е формирана Комисија за отпис и не е 
даден предлог за начинот на расходување на средствата. 

Поради нецелосно и неправилно извршениот попис и неприфаќање на истиот 
од одговорното лице, ревизијата не доби соодветни ревизорски докази за да 
се увери во реалноста и објективноста на искажаните средства и обврски во 
Билансот на состојба на ден 31.12.2021 година. 

 

Препорака: 
Градоначалникот да преземе мерки и активности спроведувањето на пописот 
на средствата и обврските да се врши на начин регулиран со постојните 
законски одредби. 

 

4.4. Користење на средствата согласно законски прописи  
 

Јавни набавки 
Со цел уверување во усогласеноста на користењето на средствата од Општина 
Ѓорче Петров за 2021 година со Законот за јавни набавки, извршивме ревизија 
на начинот и постапките за доделување на договори за јавни набавки од аспект 
на законските барања: обезбедување на конкуренција меѓу економските 
оператори, еднаков третман и недискриминација на економските оператори, 
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транспарентност и рационално и ефикасно искористување на средствата, како 
и реализацијата на доделените договори за јавни набавки.  
Со ревизијата беа опфатени 29 постапки за јавни набавки спроведени во 2021 
година, 40 постапки спроведени во 2020 година и 6 постапки спроведени во 
2019 и 2018 година чија реализација е во 2021 или вкупно 69 постапки за јавни 
набавки. Вредноста на договорите во ревидираните постапки изнесува 163.491 
илјада денари без вклучен ДДВ, што опфаќа 47.93% од вкупната вредност на 
доделените договори во износ од 341.068 илјади денари без вклучен ДДВ. 
Врз основа на утврдените извори за финансирање, договорниот орган донесува 
план за вкупните потреби за набавки во тековната година по видови на стоки, 
услуги и работи, со кој го определува почеток на постапката, проценетата 
вредност на договорот и видот на постапката за доделување на договорот. По 
потреба, договорниот орган во текот на годината може да го измени или 
дополни годишниот план за јавни набавки согласно со планираните и 
обезбедените средства за јавни набавки.  
Годишниот план за јавни набавки за 2021 година, во текот на годината бил 
менуван и дополнуван три пати, односно со првичниот план предвидени биле 
66  постапки, а со последната измена и дополна - 78 постапки, што претставува 
15,4% зголемување, а спроведени се 93% од предвидените постапки. 
Од увидот на приложената документација за спроведените постапки и 
нивната реализација ги утврдивме следните состојби: 

 

Со увидот во планирањето, спроведувањето и реализацијата на постапките за 
јавни набавки утврдени се следните состојби: 
 

4.4.1. При спроведување на постапките за јавни набавки утврдивме непочитување 
на законските одредби во однос на: 

- кај постапките за јавни набавки на IT опрема, резервни делови, 
одржување на урбана опрема, хортикултурно уредување на паркови, 
реконструкции на улици во урбан дел и реконструкции на улици во 
рурален дел на територијата на Општина Ѓорче Петров во вкупен износ 
од 62.239 илјади денари, во делот на техничката спецификација и премер 
пресметката, не се утврдени количините за одделните позиции, 
активности кои треба да се реализираат, што не е во согласност со член 39 
став 7 од Законот за јавни набавки кој предвидува, проценетата вредност 
на договорот за јавна набавка на работи да се одредува така што се земаат 
трошоците за изведување на позициите, активности и вкупната 
проценета вредност на сите стоки и услуги кои се неопходни за 
извршување на договорот и кои му се ставени на располагање на 
изведувачот од страна на договорниот орган. 
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- Дел од постапките за јавна набавка на работи и услуги не се реализирани 
во предвидениот рок, а од страна на општината не се преземени 
активности за наплата на банкарски гаранции за квалитетно извршување 
на договорот како и договорена казна за задоцнување на работите. Се 
склучуваат анекси на основните договори со кои се продолжува рокот на 
извршување на работите/услугите, без да постојат објективни причини за 
неисполнување на обврските во однос на утврдените рокови, што не  е во 
согласност со одредбите од член 119 од Законот за јавни набавки и 
склучените договори. Не активирањето на банкарските гаранции и 
договорените казни создава ризик од ненавремено и неквалитетно 
извршување на договорот без сериозни правни и финансиски последици 
за економскиот оператор, а пролонгирањето на роковите предвидени во 
тендерската документација влијае на конкуренцијата во постапката за 
јавна набавка. 

- Општина Ѓорче Петров во системот за јавни набавки нема прикачено 
известување за измена на договорот за време на неговата важност во рок 
од десет дена од денот на изменување на договорот, што не е во 
согласност со член 72 од Законот за јавни набавки. 

- Во текот на 2021 година спроведена е постапка за набавка на електрична 
енергија, но поради не доставена банкарска гаранција од страна на 
економскиот оператор во законски предвидениот рок, истата е 
поништена и во периодот од месец 09.2021 до 04.2022 година општината 
извршила набавка на електрична енергија без постапка за јавна набавка 
во износ од 8.114 илјади денари за 2021 година, а 17.827 за 2022 година.  

Утврдените слабости во начинот на постапување при спроведување и 
реализација на дел од постапките за јавна набавка на работи и услуги, упатува 
на несоодветна примената на Законот за јавни набавки, намалување на 
конкуренцијата помеѓу економските оператори, ризик од ненавремено и 
неквалитетно реализирање на договорите, не обезбедување на 
транспарентност, фер конкуренција и објективност при изборот на 
понудувачите, што има влијание на рационално и ефикасно користење на 
буџетските средства. 

 

Препорака: 
Одговорните лица во општината кои се вклучени во процесот на спроведување 
и реализација на јавните набавки да ги почитуваат законски пропишаните 
рокови и да спроведуваат соодветни постапки за набавка на добра, услуги или 
работи, на начин на кој ќе се обезбеди конкуренција помеѓу економските 
оператори и рационално користење на буџетските средства. 
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Основ за изразување на мислење 
 

Вкупниот ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во 
точките 4.2., 4.3.и 4.4. се однесуваат на:  
 слабости во начинот на пресметка и исплата на плата на вработените во 

општината; 
 непочитување на законски пропишаната рамка за ангажирање на 

привремено вработени лица во општинската администрација; 
 исплата на средства врз основа на авторски договори кои се однесуваат за 

извршени консултантски услуги; 
 слабости во постапката за ангажирање на сезонски работници за 

извршување на јавните работи; 
 непрецизно утврдени критериуми за оценка на барањата за донации и 

спонзорства, не почитување на начелото на транспарентност и отчетност 
при доделување на финансиската помош и искористените средства;  

 извршените градежни работи – изградба и реконструкција на улици и 
патишта се без одобрение за градба и проект; 

 не евидентиран дел од недвижниот имот сопственост на општината, 
инвестициони градби и други капитални вложувања и неправилно и 
нецелосно спроведен попис на средствата и обврските за 2021 година;   

 непочитување на законски утврдените рокови и не спроведени постапки за 
јавни набавки. 
 

5. Ревизорско мислење  
 

Мислење за финансиски извештаи 
 

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.3 
финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на сметката на основен буџет (637) 
на Општина Ѓорче Петров  на ден 31 декември 2021 година како и резултатите на 
финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност 
со важечка законска регулатива. 
 
Мислење за усогласеност со закони и прописи 

 

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.2 
и 4.4 активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи на сметката на основен буџет (637) на Општина Ѓорче 
Петров, не се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики. 
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Нагласувања на прашања за неизвесност и континуитет  
 
6.1. Ревизијата има обврска да ги истакне состојбите наведени во Конечниот 

ревизорски извештај бр. 13-254/7 од 04.04.2017 година на Овластениот државен 
ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија 
на усогласеност, а се однесуваат на изградбата на административен деловен 
објект која сеуште е во тек.  
На 26.06.2013 година Општина Ѓорче Петров во својство на Јавен партнер (ЈП) 
има склучен Договор за воспоставување на јавно приватно партнерство (ЈПП) 
за изградба на административно деловен објект (АДО). Од предвидената бруто 
површина од 15.000 м2, 24% односно 3.600 м2 и 40 паркинг места од објектот 
припаѓа на ЈП - Општина Ѓорче Петров, а 76% односно 11.400 м2 на Приватниот 
партнер (ПП).  
На 29.01.2015 година, склучен е Анекс-договор кон основниот договор, со кој се 
определени реалните делови кои треба да припаднат на Јавниот и  Приватниот 
партнер. Рокот за изградба на административно-деловната зграда согласно 
договорот изнесува 30 месеци сметано од денот на правосилноста на 
одобрението, односно до 03.05.2017 година. 
На ревизијата и е укажано дека, поради субјективни и објективни причини ПП 
не бил во состојба во предвидениот рок да го изгради објектот, пред истекот на 
рокот побарано е од ЈП да му даде согласност за негово продолжување. Рокот е 
продолжуван повеќе пати со согласност на ЈП, односно со одлуки на Советот на 
Општината и притоа се склучувани повеќе Анекс-договори во период од 26.04. 
2017 до 31.10.2018 година16. 
Со последниот анекс договор, рокот за изградба на административната зграда 
на општината е продолжен до 31.05.2019 година, а обновената банкарската 
гаранција е со вредност од 630.205 евра со важност до 05.12.2017 година.  
Општина Ѓорче Петров, поради непочитување на рокот за изградба на објектот, 
ја има активирано банкарската гаранција и има наплатено износ од 240.000 
евра.  

                     
- 16 Анекс-договор број 03-1214/1 од 26.04.2017 година;  
- Анекс-договор број 03-1790/5 од 4.10.2017 година;  
- Анекс-договор број 03-617/1 од 16.02.2018 година и рок на изградба е до 31.05.2018 и банкарска гаранција 

во износ од 390 илјади евра во рок од 20 работни дена. 
- Анекс-договор број 03-999/1 од 15.03.2018 година; рок на изградба е до 31.05.2018 и банкарска гаранција 

во износ од 390 илјади евра во рок од 40 работни дена. 
- Анекс-договор број 03-999/2 од 18.04.2018 година; рок на изградба е до 31.05.2018 и банкарска гаранција 

во износ од 390 илјади евра во рок до 31.05.2018. 
- Анекс-договор број 03-1880/2 од 31.05.2018 година и рок на изградба е до 31.10.2018 и банкарска 

гаранција во износ од 390 илјади денари во рок од 3 месеци од потпишување на договорот со важност 
од 31.10.2018 година. 
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Поради немање на банкарска гаранција по периодот од 05.12.2017 година 
договорено е приватниот партнер на јавниот партнер да му исплати 390.000 
евра договорна казна за периодот од 05.12.2017 година до 11.03.2018 година, кој 
износ е остатокот од банкарската гаранција. Исто така, приватниот партнер 
има обврска да исплати на ЈП 934.000 евра договорна казна за непочитување 
на рокот за изградба за период од 12.03.2018 до 31.10.2018 година, но истите не 
се наплатени. 
За наплата на напред наведените износи е поднесено барање за извршување 
до надлежен извршител и е издаден налог за извршување. Направена е 
прибелешка во листот за пред бележење во Агенцијата за катастар на 
недвижности. 
На 31.10.2018 година склучен е  анекс со кој се продолжува рокот на изградба до 
31.05.2019 година и приватниот партнер се обврзува да изврши набавка и 
поставување на целокупниот мебел и опрема, и да го исплати остатокот од 
банкарската гаранција во вредност од 390.000 евра и 934.000 евра на име 
договорна казна за непочитување на роковите. Во член 4 од договорот е 
констатирано дека приватниот партнер не е во можност да достави банкарска 
гаранција, за што е согласен јавниот партнер да може да пресметува договорна 
казна до крајниот рок на завршување на работите, односно 31.05.2019 година. 
Советот на Општина Ѓорче Петров по барање на приватниот партнер на ден 
има донесе Одлука17 за давање на согласност за пренос на договорот за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на 
административно-деловна зграда и подземен паркинг простор и сите 
дополнително склучени анекс договори, врз основа која е склучен Договор за 
пренос на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за 
изградба на административно-деловна зграда и подземен паркинг простор18 и 
кој е солемизиран кај нотар на ден 28.12.22018 година, со кој новиот партнер ги 
презема сите права и обврски кои произлегуваат од основниот договор и 
прибелешките во Листовите за предбележување заклучно до 18.12.2018 година. 
Одлуката не е спроведена од причина што врз постојниот приватен партнер е 
отворена стечајна постапка. 
Општината и покрај тоа што во својата сметководствена евиденција ги нема 
евидентирано побарувањата по основ на договорна казна и банкарска 
гаранција, сепак истите ги има пријавено до стечајниот управник. 

                     
17 Одлука  за давање на согласност за пренос на  договорот за воспоставување на јавно приватно 
партнерство за изградба на административно-деловна зграда и подземен паркинг простор број 08-
4640/4 од 24.12.2018 година 
18 Договор за пренос на договорот за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на 
административно-деловна зграда и подземен паркинг простор број 03-4713/1 од 26.12.2018 година 
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Од страна на градоначалникот формирана е комисија за разгледување на 
документацијата поврзана со начинот и динамиката на реализација на 
договорот за ЈПП и извршен е увид во општинската зграда, по што е 
констатирано степен на изграденост на општинската зграда од 95% и 
материјална штета од извршена кражба во објектот, со Записник19 за кражба и 
потврда од МВР за истата рег. Бр. 22.21.11.2-533 од 23.02.2022 година. Склучен е 
Договор за осигурување и организирање чуварска служба и спроведена е 
постапка за доделување на договор за јавна набавка на градежно-занаетчиски 
работи за довршување на зградата, по што се очекува до јануари 2023 година 
општинската зграда да биде завршена и да се пристапи кон нејзино 
евидентирање во јавната книга на недвижности во Агенцијата за катастар на 
недвижности.  
 

6. Останати прашања  
Државниот завод за ревизија во своите годишни извештаи  во повеќе наврати ги 
обелоденуваше системските слабости кој имаат финансиски импликации во 
работењето на единиците на локалната самоуправа и е потребно да се изврши 
измена и дополнување на следните законски решенија во функција на 
надминување на наведените слабости. 
 

Законски одредби за финансирање на активности од областа на спортот 
 

6.1. Финансирањето на активностите од областа на спорт и рекреација е 
предвидено во листата на надлежности на општините, согласно член 22 став 1 
точка 6 од Законот за локална самоуправа, меѓутоа не и во надлежности на 
општините во градот Скопје, во кои спаѓа и Општина Ѓорче Петров, 
дефинирани во член 15 од Законот за град Скопје, според кој во работи од јавен 
интерес не е вклучен спортот, како надлежност на општините во градот Скопје, 
односно согласно член 10 став 1 од истиот закон, оваа надлежност е дадена на 
градот Скопје. 
Од друга страна, во член 22 - а од Законот за спортот, се утврдени 
надлежностите на општините, општините во град Скопје и град Скопје, во 
областа на спортот, меѓу кои се: развој на масовниот спорт и рекреативни 
активности на граѓаните, организирање на спортски приредби и 
манифестации, одржување и изградба на објекти за спорт, поддршка и 
унапредување на спортот, спортски клубови и професионални спортски 
клубови и поддржување на општинските сојузи и Сојузот на спортови на 
градот Скопје, а за нивно остварување, советите на општините и Советот на 
градот Скопје или комисијата на општината, општината во градот Скопје и 
градот Скопје надлежна за спортот, донесуваат програми на предлог на 

                     
19Записник за тешка кражба бр. 09-2272/4 од 24.12.2021 година 
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општинските спортски сојузи и Сојузот на спортови на градот Скопје. Исто 
така, според овој член, програмите се финансираат од буџетот на општините и 
буџетот на Град Скопје, донации и спонзорства, а за исполнување на 
програмите и роковите утврдени во нив, до советите на општините и Советот 
на град Скопје, сојузите на спортови на општините и Сојузот на спортови на 
градот Скопје, поднесуваат извештај. 
Согласно наведеното, ревизијата е на мислење дека е потребно усогласување 
на законските прописи од аспект на попрецизно и појасно дефинирање и 
разграничување на надлежностите во областа на спортот, за општините во 
градот Скопје, начинот и условите на донесување на посебна програма во 
рамките на општината, донесен од советот и финансирање на ваквите 
активности од средствата одобрени со буџетот на општината. 
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло

жение 2021 2020

Приходи
Трансфери и донации 3.1 302.996 165.134
Вкупно приходи 302.996 165.134

Расходи
Тековни расходи
Плати и надоместоци 3.2.1 42.157 39.203
Резерви и недефинирани расходи 3.2.2 1.033 1.081
Стоки и услуги 3.2.3 103.273 60.703
Каматни плаќања 3.2.4 209 221
Субвенции и трансфери 3.2.5 9.351 2.260
Социјални бенефиции 3.2.6 2.611 2.141
Вкупно тековни расходи 158.634 105.609

Капитални расходи
Капитални расходи 3.3 126.068 41.323
Вкупно капитални расходи 126.068 41.323

Отплата на главнина 3.4 18.294 18.202

Вкупно расходи 302.996 165.134

Општина Ѓорче Петров Скопје
Сметка на основен буџет (637)

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2021 година
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

жение 2021 2020
Актива

Тековни средства
Активни временски разграничувања 4.1.1. 241.960 172.106
Залихи 4.1.2 184 57
Вкупно тековни средства 242.144 172.163

Постојани средства
Нематеријални средства 4.2.1 566 566
Материјални средства 4.2.2 95.748 92.563
Вкупно постојани средства 96.314 93.129

Вкупна актива 338.458 265.292

Вонбилансна евиденција- актива 4.3 1.018.407 852.942

Пасива

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.4.1 119.234 80.202
Краткорочни финансиски обврски 4.4.2 380 352
Обврски спрема државата и други институции 4.4.3 13.381 7.894
Краткорочни обврски за плати и други обврски 
спрема вработените 4.4.4 5.858 5.712
Вкупно тековни обврски 138.853 94.160

Долгорочни обврски 103.172 78.011

Извори на капитални средства 4.5 96.433 93.121
Вкупно извори на деловни средства

Вкупна пасива 338.458 265.292

Вонбилансна евиденција -пасива 4.6 1.018.407 852.942

Општина Ѓорче Петров Скопје
Сметка на основен буџет (637)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
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   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 01.01.2021 година 89314 26 89340

Зголемување по основ на: 8.481                    823                                       9304
Набавки во текот на годината 466 823 1289
Ревалоризација 8.015                      
Намалување по основ на: 1.515                     696                                       2.211                  
Амортизација 1.515                      696                                        
Состојба 31.12.2021 година 96.280                 153                                        96.433               

Општина Ѓорче Петров Скопје
Сметка на основен буџет (637)

ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2021 ГОДИНА


