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ПРИЛОГ БРОЈ 2                 
 
 

ОДГОВОР 
на забелешки на констатациите од Нацрт извештајот за извршена ревизија на 
инвестициите и финансискиот план во делот на оперативни трошоци и нивна 
реализација за 2009 година и ревизија на усогласеност кај Народна банка на 

Република Македонија 
 
 
 
Од страна на Гувернерот на Народна банка на Република Македонија М-р Петар 
Гошев добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на 
инвестициите и финансискиот план во делот на оперативни трошоци и нивна 
реализација за 2009 година и ревизија на усогласеност, под број 8045/3 од 29.12.2010 
година, а заверени во Државниот завод за ревизија под број 08-135/9 од 30.12.2010 
година. 
 
Забелешките се однесуваат на точката 4.1.1. алинеја 2 и на точката 6. од Нацрт 
извештајот за извршена ревизија, на податоците од Финансискиот план, на 
воведот и на називите на Финансискиот план, Инвестициониот план и на насловот 
на точката 3.7. од образложенијата. 
 
Забелешките на точката 4.1.1. алинеја 2 од Нацрт извештајот се однесуваат на 
констатацијата дека Народна банка на Република Македонија во пет случаи 
склучила анекс договори кон основните договори со кои е продолжен рокот на 
реализација, поради ненавремено планирање на отпочнување на постапките за 
јавни набавки во 2009 година. Во два случаи, и тоа за осигурувањето на градежни 
објекти и за транспорт на готови пари, продолжувањето на рокот влијаело врз 
зголемување на вредноста на основните договори за над 30% од договорената 
вредност, спротивно на одредбите од член 99 од Законот за јавни набавки.  
Од страна на ревизијата е прифатена забелешката за набавката за колективно 
осигурување на вработените, додека за останатите настани ревизијата останува на 
ставот дека постапките за спроведување на набавките се задоцнети и ненавремено 
планирани, што има влијание на склучување на анекс договорите заради 
надминување на состојбата. 
 
Забелешката на точката 6. Системска слабост не се прифаќа од причина што 
ревизијата процени дека недореченоста во одредбите од член 116 од Законот за 
јавни набавки е системска слабост на законот, а не на Народна банка на Република 
Македонија. Доколку се сметаше дека е слабост на банката, во тој случај оваа 



    
 

констатација ќе беше вклучена во наодите и истото ќе имаше влијание на 
мислењето на ревизорите.  
 
Забелешката која се однесува на податоците на Финансискиот план се прифаќа и 
истата ќе биде имплементирана во Конечниот извештај. 
 
Забелешките кои се однесуваат на текстот од Воведот од образложенијата се 
прифаќаат и истите ќе бидат имплементирани во Конечниот извештај.  
 
Забелешките на насловите на Финансискиот план, на Инвестициониот план и на 
насловот на точката 3.7 од образложенијата претставуваат до прецизирање на 
насловите. 
 
 


	1_2009_Narodna_banka.pdf
	2_2009_Narodna_banka_PRIGOVOR.pdf
	3_2009_Narodna_banka_ODGOVOR_DZR.pdf

