
 

Ревизорски тим:                                                                             Овластен државен ревизор      
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 Преглед II 

Резултати 
 

од извршената ревизија на спроведување на препораките презентирани во конечниот извештај на овластениот државен 
ревизор за 2003 година за КПУ Затвор Скопје 

 

Бр./врска на 
наодот/ 
препораката 
во конеч. 
изв. на ОДР 

Наод Ревизорска област 
Препорака 

Статус на 
препораката 

Коментар на 
ревизорот/субјектот 

1 2 3 4 5 
11.1. 
 

Неправилна примена  на 
сметководствените политики и 
начела: 

   

 
11.1.1. 
 
 

 
Не   се  почитувани  основните  
сметководствени принципи и 
начела согласно Законот  за  
сметководство за  буџетите и 
буџетските корисници, поради  
недоволна обученост за  
финансиското  работење од  страна  
на вработените во Одделението за 
финансиско и материјално 
работење.  
 

 
Да  се  обезбеди соодветна 
обука  на  вработените во  
областа  на 
сметководственото и  
финансиско    работење   
која     ќе     овозможи 
спроведување на 
сметководствените 
принципи и начела; 
 

Препораката не е 
спроведена 
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11.1.2. Во Одделението за финансиско и 
материјално работење, функцијата 
раководител на   одделение  и 
самостоен   референт  за   
сметководствено работење ја врши 
едно  лице, спротивно на 
Правилникот за систематизација. 
Поради   ова     преклопување    на     
должностите и   одговорностите,    
не функционираат интерните  
контроли  со   што се   зголемува   
можноста   за измами и 
злоупотреби на овластувањата. 
 
 

Да   се    екипира и  зајакне    
Одделението  за   
финансиско-материјално 
работење согласно 
Правилникот за 
систематизација на 
работните места  со 
разграничување на 
должностите  и 
одговорностите на 
лицата во 
Одделението; 
 

Препораката не е 
спроведена 

Одделението за 
финансиско-
материјално работење  
нема раководител и 
функционира со двајца 
извршители 
 

11.1.3. КПУ Затвор Скопје, нема донесено 
одлука за начинот на вреднување 
на залихите на материјалите и 
ситниот инвентар во употреба како 
и одлука за начинот на исправка на 
ситниот инвентар во употреба. 
 

Да се донесат соодветни 
акти за начинот на 
евидентирање и 
вреднување на залихите на 
материјали и ситниот 
инвентар согласно 
законските прописи; 
 

Препораката не е 
спроведена 

 

11.1.4. 
 

Не  е извршен попис на 
краткорочните побарувања и 
обврски на ден 31.12.2003   година   

Да се почитуваат одредбите 
од Законот за 
сметководство и 

Препораката е 
делумно спроведена 
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согласно   Законот   за   
сметководство   за   буџетите  и 
буџетските корисници  и одредбите 
на  Правилникот за  
сметководството  за буџетите и 
буџетските корисници, поради што 
ревизијата не беше во можност да 
се увери во реалноста и 
објективноста на искажаните 
билансни позиции. 
 

Правилникот за 
сметководството за 
буџетите и буџетските 
корисници. 
 

11.1.5. Со  увид  во сметководствената 
евиденција  на КПУ Затвор, 
ревизијата констатира дека не 
постои разграничување помеѓу  
трошоците за КПУ Затвор во  Скопје  
и Отвореното  одделение во  Крива 
Паланка поради реално  и 
објективно прикажување на истите.
 

Да се изврши 
разграничување на 
трошоците за КПУ Затвор 
во Скопје и 
Отвореното одделение во 
Крива Паланка. 
 

Препораката е 
спроведена 

 

11.1.6. Согласно Законот за вршење на 
санкциите за работните места  кои 
се непосредно поврзани во работата 
со осудените лица, стажот на 
осигурување се  смета   со  
зголемено траење (бенифициран  
стаж). Во  КПУ Затвор не  е донесен 

Во Правилникот за 
систематизација на 
работните места  да се 
дефинира за кои работни 
места  ќе се пресметува 
бенефициран стаж. 
 

Препораката е 
спроведена 
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интерен  акт  со  кој  би се  
определило за  кои работни  места   
се пресметува бенефициран 
работен стаж, ниту на ниво на 
Министерството  за правда е 
донесен подзаконски акт за 
регулирање на ова прашање. 
 

11.2. 11.2. Неправилности во 
искажување на билансните 
позиции: 
 

   

11.2.1. Со   увид   во  сметководствената 
евиденција  на   градежните  објекти 
констатира е потценување на 
вредноста на градежните објекти за 
износ од 201 илјада денари. Имено, 
согласно Законот за извршување на 
санкции, Владата на   РМ  е  
задолжена    да  изготвува  годишна   
програма за  финансирање, 
изградба, доградба, адаптација и 
поголеми поправки за згради на 
правосудни органи, казнено 
поправните  и воспитно поправните 
установи во рамките  на 
Министерството за  правда. Со  

Активностите финасирани   
од   страна  на   
Министерството  за   
правда согласно Годишната 
програма за финансирање 
донесена од Владата на РМ 
согласно Законот за 
извршување на санкции 
треба да се евидентираат  
во сметководствената 
евиденција на 
материјалните средства во 
КПУ Затвор Скопје; 
 

Препораката е 
спроведена 
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годишната  програма за  2003  
година  на предметниот  правен 
субјект доделени се  средства во  
износ од  3.000 илјади денари. Во 
Министерството за правда се води 
евиденција за извршените 
санациони активности на сметката 
Инвестиции во тек. Иако до крајот 
на 2003 година сите активности се 
завршени, истите во 
Министерството за правда се 
евидентирани како     
недовршени.   Бидејќи   
инвестиционо    санационите 
активности започнале во  2002  
година, ревизијата  не  беше во  
можност  да утврди дали  и колку  е  
потценета  вредноста  на   
градежните   објекти  во 
претходната година. 
 

11.2.2. Ревизијата  не   беше  во  можност  
да  се   увери  дека   состојбата   на 
обврските спрема добавувачите 
искажана во КПУ Затвор Скопје во 
висина од  примена на  постапка на  
независно усогласување. Добиените  

Да се почитуваат одредбите 
од Законот за 
сметководство и 
Правилникот за 
сметководството за 
буџетите и буџетските 

Препораката е 
делумно спроведена 

И со оваа ревизија не 
се уверивме во 
реалноста на 
искажаните состојби 
на позицијата Обврски 
кон добавувачите, 
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одговори од комитентите (33 %)  не 
даваат доволен доказ во 
уверувањето за реалноста  на 
искажаните состојби од страна на 
КПУ Затвор Скопје. 
 

корисници. 
 

бидејќи не е добиен 
позитивен одговор за 
92% од испратените 
конфирмации до 
добавувачите со 
состојба на 31.12.2012 
година.  

11.3. Ненаменско и незаконско 
користење на средствата: 
 

   

11.3.2. Со    увид    во   сметководствената 
евиденција   на   други оперативни 
трошоци (надомест  на   
униформирани лица  за  
извршување  на   спровод), 
ревизијата  не  беше во  можност да  
се  увери во  веродостојноста на  
истите поради тоа што не   е 
донесен интерен акт со кој ќе се 
регулира исплатата на 
надоместокот. 
 

Да се донесе  интерен акт 
во врска со исплатата на 
надоместокот на 
униформираните лица кои 
се ангажираат за спровод. 
 

Препораката е 
спроведена 

 

11.3.3. Со   увид   во  начинот на  примената 
на  постапките за  јавни набавки 
ревизијата го утврди следното: 
◊ КПУ  Затвор  Скопје нема  
изготвено план  за  набавки  со  

Да  се  применуваат 
одредбите  на  Законот  за  
јавни  набавки со  цел  за 
економично трошење на 
средствата како  и 

Препораката е 
спроведена 
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утврдена динамика за реализација 
на истите за 2003 година; 
 
◊ За набавки во износ од 8,667 
илјади денари не се почитувани 
одредбите од Законот за јавни 
набавки (Прилог број 1). 
 

елиминирање на можноста  
за фаворизирање на 
одредени фирми; 
Да се изготви План за јавни 
набавки на КПУ Затвор 
Скопје согласно член 
7, како и Регистар за 
извршените набавки 
согласно член 10 од 
Законот; 

 
 
 

1. ______________        
2. ______________  
3. ______________ 
4. ______________ 

        Овластен државен ревизор 
 ___________________________ 
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