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ПРИЛОГ БРОЈ 2                 
 
 

ОДГОВОР 
на забелешки на констатациите од Нацрт извештајот за извршена ревизија на 

финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2009 година кај 
Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија 

 
 
 
Од страна на директорот на Службата за општи и заеднички работи во Владата на 
Република Македонија добиени се забелешки на Нацрт извештаите за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2009 година на 
Службата за општи и заеднички работи, под број 16 – 850/4 од 26.10.2010 година, а 
заверени во Државниот завод за ревизија под број 08-134/8 од 26.10.2010 година. 
 
Забелешките се однесуваат на точките 3.2. и 4.1.4. од Нацрт извештајот за извршена 
ревизија на Основниот буџет (637). 
Со забелешките на точката 3.2. дадено е појаснување според кое исплатата на 
субвенции на Македонска информативна агенција МИА и понатаму се врши преку 
сметката на Службата. Независно што е раскинат договорот со наведената 
агенција, а врз основа на заклучок на Владата на Република Македонија, овој 
начин на исплата на средствата продолжува, утврден врз основа на одлука од 
други субјекти. 
Во однос на забелешките на точката 4.1.4. од страна на одговорното лице на 
Службата добиени се докази за преземените мерки, при што од Министерството за 
финансии е добиена согласност и обезбедени се финансиски средства за 
вработување на 73 лица на неопределено време. 
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