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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДРЖАВЕН ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Бр. 09-392/6 
 
Скопје, 07.07.2005 година 
 
 
ДО 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  
 
 
 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
 
 
1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските 

извештаи на Министерството за внатрешни работи - средства од буџетот на РМ, за 
2004 година, кои се прикажани на страните  од  8, 9, и 10.  

 
2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој Извештај е извршена 

согласно член 55 од Законот за буџетите, член 2 став 1 и 2 од Законот за  државна 
ревизија и Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија согласно 
член 8 од Законот за државна ревизија.  

 
3. Извршена е ревизија, и е издаден извештај за финансиските извештаи на 

Министерството за внатрешни работи - средства од буџетот на РМ за годината која 
и претходи на годината која е предмет на оваа ревизија. 
    

4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој Конечен извештај, претставуваат 
одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано 
од: 

− Хари Костов, министер во периодот од 01.11.2002 година до 01.06.2004 
година, 

− Силјан Аврамовски, министер во периодот од 02.06.2004 до 16.12.2004 
година и 

− Љубомир Михајловски, министер од 17.12.2004 година 
 
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој Конечен извештај, прикажан на 

страните 1 до 7, и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1, 
засновано на извршената ревизија. 

 
6. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е планирана и извршена во периодот од 

01.03.2005 до 10.05.2005 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија 
во состав: 

 
− Танка Блажевска, Помошник на главниот државен ревизор; 
− Љубица Тошевска, Ревизор; 
− Марина Блажеска, Ревизор; и  
− Милан Ракиќ, Помлад Ревизор. 
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7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е да 
овозможи ревизорот да изрази мислење:  

- дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат 
финансиската положба и резултатот на финансиските активности во  
согласност со применетата законска регулатива и 

- дали е остварено законско и наменско користење на средствата кои 
претставуваат државни расходи. 

 
8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на   

годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија 
со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика и со извесни 
прифатени и спроведени корекции на финансиските извештаи од страна на 
субјектот. 

 
9. Ревизијата е извршена  во согласност со Стандардите за Државна Ревизија на  

Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (ИНТОСАИ) кои 
се пропишани за примена во Република Македонија при вршењето на државната 
ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се 
добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни 
погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување 
на користените сметководствени принципи, како и на важните проценки направени 
од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, давање општа 
оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни 
финансиски трансакции. Веруваме дека извршената ревизија ни обезбедува 
разумна основа за изразеното мислење. 

 
10. На ден 10.06.2005 година со писмо  број 16-34439/1 примени се забелешки по 

Претходниот извештај на овластениот државен ревизор. Истите се разгледани и е 
констатирано следното:  
- Забелешката по точката 10.4.4 се прифаќа делумно во износ од 22.900 илјади 

денари поради доставени дополнителни докази за констатираните наоди, кои ја 
менуваат утврдената состојба со Претходниот извештај. 

- Забелешките по точките 10.1.2., 10.1.4., 10.2.1., 10.4.1. и 10.4.3., не се 
прифаќаат од причини што Министерството за внатрешни работи писмено ги 
објаснува причините за констатираните наоди или состојби без да достави нови 
докази со кои би се оспориле утврдените состојби спротивни на законската 
регулатива. 

- Забелешките по точките 10.1.1., 10.2.2. , 10.3.1. и 10.4.2., кои преставуваат 
известување за превземените мерки и активности во 2005 година од страна на 
МВР а по препорака на ревизијата, не се прифаќаат како забелешки на 
утврдените состојби во Претходниот извештај. Истите се предмет на посебна 
постапка регулирана со Законот за државна ревизија согласно кој Државниот 
завод за ревизија треба да се извести во рок од 90 дена по издадениот Конечен 
извештај за годината која е предмет на ревизија.    

 
11. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2004 година дадени како составен дел 

на овој Конечен извештај, ревизијата го утврди следното: 
 

11.1. Системски слабости 
 

11.1.1. МВР врши исплатата на дневници во висина од 800 денари на: 
Единицата за специјални задачи ( ЕСЗ), Специјалната полициска единица 
за брзо распоредување ( СПЕБР), Посебната единица на полицијата (ПЕП) 
при изведување на акции на терен а во исто време им обезбедува храна на 
терен од жиро сметката за самофинасирачки активности без да им се 
исплатува надоместок за храна. За овој вид на акции се изготвуваат 
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списоци за исплата, а патни налози не се изготвуваат. Исплатата на 
дневниците  министерството ја поткрепува со измените на  Колективниот 
договор на МВР од 2004 година со кој е предвидено дека дневниците за 
овие единици може да изнесуваат 8% од просечната месечна плата во РМ 
исплатена во последните три месеци. Имајки предвид дека Законот за 
извршување на буџетот за 2004 година ги регулира и ограничува 
пооделните надоместоци на буџетските корисници, во него ваквиот вид на 
надоместок не е прецизно регулиран. Во Законот за извршување на 
буџетот за 2005 година пропишана е нова одредба според која во случај 
кога ноќевањето и храната се обезбедени следува 20% од утврдената 
дневница за буџетските корисници во висина од 800 денари за службено 
патување во Републиката. Ваквата одредба не е усогласена со 
Колективниот договор на МВР, што предизвикува проблеми при 
утврдувањето и исплатата на овој вид на дневници.  

 
11.1.2. Ревизијата има обврска да укаже дека во МВР континуирано се 

ангажираат меѓу 60 и 80  лица по договор на дело. Во текот на 2004 година 
за исплата на надоместок на овие лица потрошени се вкупно 8.193 илјади 
денари. Ангажираните лица вршат административно технички работи, во 
секторите на МВР и СВР низ републиката (дактилографи, одржувачи на 
парно, советници, столари, електричари, рефренти за возачки дозволи, во 
поликлиниките во МВР, садоперки, готвачки, референти за плати и друго). 
Висината на надоместокот што го примаат овие лица  изнесува онолку 
колку што би изнесувала платата на истото работно место. На овој начин е 
избегната постапката за нови вработувања согласно Законот за 
извршување на буџетот на РМ и плаќањето на придонеси од плата. 
Согласно одредбите од Законот за облигации, кај договорите за дело 
поимот договор за дело е определен со тоа што ангажманот подразбира 
еднократно ангажирање и завршување на определена конкретна работа по 
кое извршување следи надомест и раскинување на договорот. 

 
11.1.3. Ревизијата има обврска да истакне дека како резултат на раскинатиот  

договор број 07/50836 од 20.12.2001 година со Хјулит Пакард Интернешнл 
Трејд од Холандија за проектот „Нови лични документи за идентификација„ 
МВР има искажано побарување од оваа компанија по основ на даден аванс 
во вкупен износ од 99.831 илјади денари. За дел од овие побарувања 
Хјулит Пакард  во фебруари 2003 година има испорачано опрема која и во 
моментот на вршење на ревизијата се наоѓа во Царинско складиште на 
Фершпед. Причина за неподигање на опремата од страна на МВР е 
необезбедените финансиски средства за плаќање на царината и данокот 
на додадена вредност.  

 
11.1.4. Ревизијата констатира дека МВР има преземено обврски  над лимитот од 

одобрените средства со Буџетот и Ребалансот за 2004 година одобрени од 
Министерството за финансии, како резултат на што во Билансот на 
состојба на ден 31.12.2004 година искажани се неизмирени обврски кон 
добавувачите во вкупен износ од  од 225.924 илјади денари. Овие обврски 
произлегуваат од примени а неплатени фактури во 2004 година и се 
однесуваат за трошоци поврзани со реформите и формирањето на 
граничната полиција, набавки на  резервни делови и гуми, сервисирање на 
возила и други редовни потреби на министерството за што не се одобрени 
нови извори на средства. Ваквата состојба упатува на носење одлуки од 
страна на Владата за спроведување реформи за кои во буџетот на МВР не 
се обезбедени средства.   
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Препораки и мерки: 
 

1. МВР да покрене иницијатива кај Министерството за финансии како 
предлагач на Законот за извршување на буџетот за 2005 година да ја 
преиспита одредбата од членот 15, која ја регулира висината на 
надоместоците исплатени во вид на дневници за службен пат во 
Републиката во случај кога се обезбедени нокевање и исхрана, а 
посебно за специјалните  единици на МВР. Во врска со ова да се изврши 
и усогласување на Колективните договори за поодделните дејности од 
јавниот сектор со Законот за извршување на буџетите по ова прашање. 

 
2. Министерот да ја преиспита потребата од големиот број на ангажирања 

на лица по договор за дело и доколку се оцени дека нивното ангажирање 
е неопходно да изврши редовно вработување. 

 
3. МВР во соработка со Министерството за финансии да донесе соодветно 

решение за затварање на авансот со испорачателот на опремата од 
Хјулит Пакард Интернешнл Трејд.  

 
4. Имајки ги во предвид реформите што се во тек, МВР да ги сообрази 

своите активности според висината на обезбедените средства. 
 

11.2. Неправилна примена на сметководствените политики и начела: 
 

11.2.1. Ревизијата утврди дека при исплатата на дневници на вработените за 
учество во изведувања на вежби, курсеви, акциии и слично се изготвуваат 
списоци кои не се потпишани од лицата кои ги примиле паричните 
средства со што би се обезбедил доказ дека истите се примени.  

 
11.2.2. Со издавањето на материјалите за доработка и обработка на правни 

субјекти кои го вршат конфекцирањето на униформите на МВР се 
задолжуваат Материјалите на залихи за изработка на облека. При 
враќањето на изработените готови производи не е обезбеден отчет за тоа 
колку количини готов производ е добиен од издадениот материјал. Во исто 
време со  ваквиот начин  на работење се добива погрешна слика на 
залихите во одреден временски пресек.  

 
Препораки и мерки: 
 

1. Одговорните лица да превземат мерки за потврдување на веродостојноста 
на примените парични средства од лицата на кои им се исплатуваат 
дневници во готово, или да се воспостави систем истите да бидат исплатени 
на тековна сметка. 
 

2. При секоја доставена фактура за извршено конфекционирање – добиен 
готов производ на униформи, кошули, панталони а врз основа на 
нормативите за потребно количество материјал по единица производ 
утврдени со договорот да се оправда дадениот материјал во обработка. 

 
11.3. Неправилности во искажување на билансните позиции: 

 
11.3.1. Ревизијата констатира дека во МВР не е извршено  сметководствено 

евидентирање на добиениот недвижен имот со Одлуки на Владата на РМ 
поради не извршена вредносна проценка на истиот со што не се реално и 
објективно прикажани позициите на постојни средства и изворите на 
деловни средства од Билансот на состојба и тоа: 

 
- пренесен имот со Одлуки на Владата на РМ  од Министерството за 
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одбрана и тоа: Касарна Берово, Касарна Ново село, Караула Маркова 
нога, Караула Солунски пат, Караула Старавина, Караула Ниџе, 
Караула Богородица, Караула Дојранско езеро; 

- пренесен дел од објект на Министерството за  финансии во Неготино;  
- изградените полициските станици во Арачиново и Теарце со средства 

од странски донатори; 
-  пренесен недвижен имот за дел од објект на  Македонската радио и 

телевизија;  
- Пренесено правото на користење на ,,Вила Лозје,, од МВР на 

Министерство за одбрана. 
 

11.3.2. Ревизијата не можеше да се увери во реалноста и објективноста во 
вкупно искажаните обврски кон добавувачите во износ од 225.924 илјади 
денари од причини што при пристапување на алтернативен метод на 
потврдување на обврските испрати конфирмации од 75% од вкупно 
искажаните обврски во Билансот на состојба. Вратени се 60 % од кои кај 
35,4% од вкупен износ на испратени конфирмации износот не се сложува 
со салдото искажано во Билансот на состојба. Причини за ова се: 
неевидентирани фактури во Министерство за внатреши работи, фактури 
кои се со датум од  31.12.2004 година а се примени во министерството во 
2005 година како и пресметани и евидентирани каматни листи од страна на 
доверителите кои МВР ги нема евидентирано во својата евиденција. 

 
Препораки и мерки: 

 
1.  Да се формира комисија за проценка на пренесениот недвижен имот 

составена од членови на Министерството за внатрешни работи од една 
страна и Министерството за одбрана, Министерството за финансии и 
Македонската радио и телевизија од друга страна и врз база на 
проценетите вредности да се изврши сметководствено евидентирање на 
имотот во овие институции.  
Да се обезбеди информација за висината  на  донираните средства за 
изградба на полициските станици од странските  донатори за нивно 
евидентирање во деловните книги во МВР. 

 
2. Да се врши усогласување на обврските кон добавувачите, заради нивно 

реално и објективно прикажување. 
 
11.4. Ненаменско и незаконско користење на средствата: 
 

11.4.1. Ревизијата констатира дека не е извршена правилна и конзистентна 
интерна пресметка и распределба на средствата за нето плати на 
вработените мегу лицата со посебни овластувања во МВР и лицата без 
посебни овластувања. Согласно законот за внатрешни работи разликата во 
платата мегу лицата без посебно овластување и лицата со посебно 
овластување треба да изнесува 30% а истата согласно досегашните 
пресметки во МВР  изнесува 35,884%.  

 
11.4.2. Спротивно на Решение на министерот од 2003 година за престанување 

на важење на решението за исплата на надоместоците на резервниот 
состав од 2001 година, МВР има извршено исплата на надоместоци на 
резервниот состав  во вкупен износ од 31.580 илјади денари. Исплатата е 
извршена од ставката материјали без да се обезбедени и буџетирани 
средства за оваа намена.  

 
11.4.3. Ставката  Материјали од Билансот на приходи и расходи не е реално и 

објективно прикажана во вкупен износ од 68.449 илјади денари поради 
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исплатени расходи кои по својата природа и намена припаѓаат на други 
расходни позиции, а за кои не е извршен ребаланс одобрен од 
Министерството за финансии. Ваквите исплати укажуваат на тоа дека овие 
трошоци се несоодветно буџетирани и обезбедени во Буџетот за 
соодветната намена на трошоците и тоа: 

 
- објевени огласи вкупен износ од 909 илјади денари; 
- расходи за фотокопирни услуги во вкупен износ од 380 илјади денари; 
- за набавка на опрема (ножици ЛКС-35, апарат марка Драгер и 

противпожарни шлемови ) во вкупен износ од 7.431 илјади;  
- плати на резервниот состав во вкупен износ од 31.580 илјади денари; 

судски решенија во вкупен износ од 14.843 илјади денари; 
- паричните награди на вработените вкупен износ од 5.228 илјади 

денари; 
- расходи по основ на извршени медицински услуги (лекарски прегледи) 

во вкупен износ од 1.303 илјади денари;  
- расходи за одржување и поправки по разни основи во вкупен износ  од 

484 илјади денари; 
- фотографски услуги во вкупен износ од 1.883 илјади денари; 
- расходи за набавка на оптички модеми за проектот Интегрална 

дигитална мрежа, мрежна опрема во вкупен износ од 4.408 илјади 
денари. 

 
11.4.4. Во текот на спроведувањето на ревизијата дадено е образложение од 

страна на одговорните лица во МВР кои ги елаборираат и објаснуваат 
проблемите околу работењето на неколкуте формирани комисии за јавни 
набавки во текот на 2004 година. Како резултат на овие проблеми во 
одделни случаи при набавка на стоки и услуги не е спроведена постапка за 
јавна набавка во вкупен износ од 23.834 илјади денари што е дадено како 
список во прилогот кон овој извештај на страна 25. 

Препораки и мерки: 
 

1. Пресметката на нето платите треба  да се усогласи согласно член 72 од 
Законот за внатрешни работи односно износот на средствата наменети за 
плата на работниците со посебни должности и овластувања да се 
зголемува само за 30 % „. 

2. Исплатата на надоместоците за ангажираниот резервен состав Министерот 
да ја заснова на акт согласно постојните законски решенија. 

3. Потребните средства од буџетот да се планираат и исплатуваат според 
класификација на расходните ставки односно за намените за кои што 
припаѓаат.  

4. Да се превземат мерки за успешно работење на комисиите за јавни 
набавки.  

12. Ефект од изнесените наоди во точката 10.4.3. од   Билансот на приходи и расходи е 
нереално и необјективно прикажување на ставката Материјали во вкупен износ од 
68.449 илјади денари како резултат на што не реално и не објективно се прикажани 
Ставката Други оперативни расходи во вкупен износ од 56.610 илјади денари и 
Позицијата купување на капитални средства во вкупен износ од 11.839 илјади 
денари. 

 
 
 
 
 
13. Според наше мислење, освен за изнесеното во точките  од 11.1. до 11.4  

финансиските извештаи, ја претставуваат вистинито и објективно финансиската 
состојба на Министерството за внатрешни работи - средства од буџетот на РМ под 
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31.12.2004 година  и резултатот од финансиските активности за годината која 
завршува со тој датум согласно важечката законска регулатива. 
 

14. Според наше мислење, освен за изнесеното во точката 11.4.  кај Министерството за 
внатрешни работи - средства од буџетот на РМ остварено е законско и наменско 
користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат државни 
расходи за 2004 година. 

 
15. Не влиаејки на мислењето дадено во точка 13 и 14 од овој извештај, ревизијата 

треба да обелодени дека преку буџетската сметка на МВР исплатени се  судски 
решенија и трошоци за  вонсудските спогодби во вкупен износ од 14.843 илјади 
денари за кои не се  планирани ниту буџетирани средства со Буџетот и истите 
имаат значително влијание на резултатот од тековното работење како 
непредвидени расходи. 

 
16. Ревизијата констатира дека Министерството за внатрешни работи има превземено 

мерки и го има известено Државниот завод за ревизија за превземените активности 
согласно препораките дадени во Конечниот извештај за 2003 година, освен за 
наодот искажан во  точката 11.2.1. кој се однесува на списоците за исплата на 
дневници на специјалните единици кои и во 2004 година не се потпишуваат од 
лицата кои ги примаат средствата во готово и  во точка 11.2.2 која се однесува за  
отчетот на потрошениот материјал даден на конфекционирање (шиење) за  
униформи на вработените лица во МВР кои наоди се констатирани и во  извештајот 
за 2004 година.  

 
Прифатени искорегирани неправилности од страна на МВР во текот на 
ревизијата 
 
1. Во периодот на вршење на ревизијата за искажаните почетни состојби а заради 
реално и објективно искажување на Позицијата Државниот јавен капитал ревизијата 
предложи корекција со која Државниот јавен капитал се намалува во вкупен износ од 
164.960 илјади денари во корист на позицијата ПВР  за износот на  дадените аванси 
за материјални средства и истиот се зголемува во вкупен износ од 78.895 илјади 
денари за износот на дадените материјалните средства во подготовка евидентирани 
на позицијата ПВР. Корекцијата е спроведена во налог 178 од 2005 година. 

 
2. Воведена е во сметководствената евиденција обврската по Договорот за 
долгорочен кредит со Стопанска Банка во износ од 60.000 денари со зголемување на 
Позицијата Активни временски разграничувања и Позиција Обврски за кредити во 
земјата спроведена од страна на МВР  во налог 317 од 2005 година со што Активата 
и Пасивата во Билансот на состојба се зголемуваат за истиот износ. 

 
 
 
 
Скопје, 06.07.2005 година 
                                          

Овластен државен ревизор 
Танка Блажевска 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ДЕН 31. ДЕКЕМВРИ  

  во 000 денари

Опис на позицијата Образложение 2004  2003 
     
Приходи  
  
Трансфери и донации 3.1.1. 5.962.420 5.619.294
Вкупно приходи  5.962.420 5.619.294
  
Расходи  
  
Тековни расходи  
  
Плати, наемнини и надоместоци 3.2.1. 4.809.708 4.298.899
Стоки и други услуги 3.2.2. 1.019.819 1.248.838
Тековни трансфери 3.2.3. 7.378 2.556
Вкупно тековни расходи   5.836.905 5.550.293
  
Капитални расходи  
  
Купување на капитални средства 3.3.1. 125.515 69.001
Вкупно капитални расходи   125.515 69.001
  
Вкупно расходи  5.962.420 5.619.294
  

Остварен вишок на приходи   0 0
Образложенијата се составен дел кон финансиските извештаи 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31. ДЕКЕМВРИ  
   во 000 денари

Опис на позицијата Образложение 2004 2003 
Актива    
    
Тековни средства    
Побарувања од вработените 4.1.1. 4.479 3.748
Активни временски разграничувања 4.1.2. 683.176 424.675
Залихи 4.1.3. 1.116.679 1.078.062
Аванси за капитални средства 4.1.4. 164.982 211.446
Вкупно тековни средства  1.969.316 1.717.931
    
Постојани средства    
Материјални добра и природни богатства 4.2.1. 10.120 10.120
Материјални средства 4.2.2. 3.089.211 3.308.400
Материјални  средства во подготовка 4.2.3. 78.895 7.950
Вкупно постојани средства  3.178.226 3.326.470
    
Вкупна актива  5.147.542 5.044.401
    
Пасива    
    
Тековни обврски    
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 225.924 79.237
Краткорочни финансиски обврски 4.3.2. 60.319 482
Краткорочни обврски за плати и други 
обврски спрема вработените 4.3.3. 397.252 345.438
Пасивни временски разграничувања 4.3.4. 169.142 4.044
Вкупно тековни обврски  852.637 429.201
    
Извори на средства    
Извори на капитални средства 4.4.1. 4.294.905 4.615.200
Вкупно извори на деловни средства  4.294.905 4.615.200
    
Вкупна пасива  5.147.542 5.044.401
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ПРЕГЛЕД 
    

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2004 ГОДИНА 
      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 01.01.2004 година                3.537.138                     1.078.062                       4.615.200  
    
Зголемување по основ на:                   266.309                        351.316                         617.625  
Набавки                   164.534                        333.211                         497.745  
Донации                     88.349                           9.136                           97.485  
Вишок                       3.280                            2.835                             6.115  
Однесено на друго конто                     10.146                           5.337                           15.483  
Ревалоризација на  капитални средства                             -                                     -  
Вратена опрема                               395                                395  
Разно                               402                                402  
Намалување по основ на:                  (625.221)                       (312.699)                       (937.920) 
Дадени во употреба                        (311.588)  
Расходување                     (3.670)                            (3.670) 
Промени во назив                          (12)                                (12) 
Продадени станови                                     -  
Продадени возила                     (4.118)                            (4.118) 
Пренос на друго конто                     (6.239)                            (6.239) 
Отпис на капитални средства                                     -  
Кусок                           (1.724)  
Ревалоризација на отпишани капитални 
средства                                     -  
Продадени матер. Средства    
Амортизација                  (400.514)                        (400.514) 

Разлика мегу почетна состојба на 
капитал и опрема - кни`ени аванси на 
капитал                  (210.668)                        (210.668) 
Разно                               613   
Состојба 31.12.2004 година                3.178.226                     1.116.679                       4.294.905  
 


