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ОДГОВОР  

 на забелешки по Нацрт извештајот на Овластениот државен ревизор  

На 25.07.2013 година доставени се забелешки од министерот на Министерството за 
култура, на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор за извршена 
ревизија на Програма 90 - Меѓународна соработка за 2012 година, заведени во 
Државниот завод за ревизија под бр.  21-207/5 од 06.08.2013 година.  
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е следното:  
 

1. Во однос на наодите изнесени во точките 4.1. и 4.2. на страна 6 и 7 од Нацрт 
извештајот, кои се однесуваат на системот на интерни контроли при 
следење на реализацијата на активностите уредени со договори со физички 
и правни лица како носители на одобрените проекти од областа на 
меѓународна соработка, забелешката не се прифаќа, поради необезбедени 
нови докази кои ќе го потврдат постоењето на наведената контрола. 
Надлежноста за проверка на доставувањето и веродостојноста на 
документите врз основа на кои се признаваат расходи за реализација на 
проектите, што корисниците ги приложуваат кон Извештаите за 
реализација на проектите, не се утврдени со Програмата за работа на 
Секторот за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО, освен 
комплетирање на документацијата и водење евиденција за реализација на 
проектите. Ова укажува  на фактот дека не е лоцирана одговорност во 
Секторот за формална и сметковна точност на доставените документи, која 
е неопходна согласно Законот за сметководство за буџетите и буџетските 
корисници и истата треба да се воспостави како интерна процедура, која ќе 
ги оправда, или не, исплатените средства за одобрени проекти  кои се 
префрлуваат на сметка на корисникот однапред врз основа на донесено 
решение од министерот за култура.   
Секторот за управен и инспекциски надзор на  Министерството за култура 
делува ex-post,  по барање на Секторот за меѓународна соработка, доколку 
не е реализиран одобрениот проект, не се искористени средствата за 
определената намена, или доколку има индиции за некомплетна 
документација. Ова значи дека неоснованото и ненаменско користење на 
однапред пренесените средства на носителите на проектите не може 
навреме да се спречи се додека не се потврди неправилноста од страна на 
инспекцијата, а таа нема капацитет да ги покрие сите барања, поради 
недоволен кадар и перманентна едукација  на истиот, како што е наведено 
во Годишниот извештај за 2012 година на Секторот за управен и 
инспекциски надзор. 
Доставените прилози кон забелешката за поднесени барања до Секторот за  
инспекциски надзор, поради утврдена некомплетна документација и 
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ненаменски искористени средства, ревизијата ги имаше во предвид при 
формирањето на мислењето, и смета дека истите не се однесуваат на 
суштината на наодот. 
 

2. Забелешката на наодот изнесен во точка 4.2.1. на страна 9 од Нацрт 
извештајот, кој се однесува на неточно наведена намена на признаени 
трошоци за „уплатени членарини во меѓународни организации и 
асоцијации“ во износ од 160 илјади денари, делумно се прифаќа,  бидејќи 
истите се  однесуваат на трошоци за печатење на пропаганден материјал. Во 
Конечниот извештај намената на овие расходи ќе биде соодветно 
коригирана, но суштината на наодот која се однесува на неосновано 
исплатени средства останува, поради направени расходи за пропаганден 
материјал кој не е предвиден со Мерилата и критериумите за работа на 
Комисијата за меѓународна дејност за 2012 година за утврдување на 
видовите на меѓународни организации каде Република Македонија има 
интерес да членува и за утврдување на критериумите и висината на 
трошоците за учество на партиципиентите.  

 
3. Во однос на  ревизорскиот наод изнесен во точката 4.2.2. на страна 10 од 

Нацрт ревизорскиот извештаи, кој се однесува на неевидентирани обврски 
по реализирани договори за програмски активности во износ од 1.513 илјади 
денари, не се прифаќа, бидејќи даденото образложение не е соодветно на 
суштината на наодот од ревизијата. Имено, причината за незаконското 
постапување од страна на министерството, во врска со навременото и 
целосно евидентирање на обврските, не произлегува од можноста или 
неможноста обврските да се подмируваат навреме од страна на Трезорот, 
ниту ваквата појава може да биде системска слабост, која треба да ја реши 
друго министерство.  Надминувањето на оваа состојба може да се реши само 
во рамките ма Министерството за култура, преку добра комуникација  
помеѓу Секторот за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО каде се 
следи реализацијата на договорите и достасаните обврски за плаќање и 
Секторот за финансиски прашања, каде се евидентираат обврските во 
сметководството. 
 
 

 
Скопје, 19.08.2013 година 
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