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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
 

Резиме  
 

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност на Министерство за правда–Управа за извршување на 
санкциите на сметката на основниот буџет (637) за 2020 година.  

 
За финансиските извештаи на Управата за 2020 година изразивме мислење без 
резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи  и мислење со 
резерва за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени 
политики. 
 
Согласно Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2014 
година, извршена е ревизија на успешност - Ефикасност и ефективност на системот 
на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија кај Управата и 
издаден е извештај за кој е изразен заклучок за делумно преземени потребните 
активности за воспоставување и обезбедување на ефикасност и ефективност на 
системот на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија за 
непречено остварување на целите на субјектот. 
 
Со ревизијата беше опфатено и спроведувањето на препораките дадени во 
Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за наведената ревизија, при 
што е утврдено дека девет препораки се спроведени и една препорака е делумно 
спроведена. 
 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност кај 
Управата, сметка на основен буџет (637) за 2020 година, констатиравме одредени 
состојби, од кои како позначајни ги истакнуваме следните: 
 

- не функционирање на внатрешната ревизија, односно не се изготвени 
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стратешки, годишни планови за вршење на ревизија и не е извршена ниту 
една внатрешна ревизија во Управата,  

- не е извршено осигурување на материјалните средства за предметната 
година и 

- затворениците и лицата со мерка притвор не се здравствено осигурени. 
 
За констатираните состојби дадени се препораки, со цел преземање мерки за 
надминување на истите. 
 
Во делот Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет, ревизијата ја 
истакна состојбата која се однесува на електронските алки и системот за следење и 
спроведување на мерката притвор кој се уште не е активен и за судска постапка за 
задоцнети исплати на обврски кон добавувачи која е во тек. 
 
Од страна на одговорното лице на субјектот не се добиени забелешки на Нацрт 
извештајот на овластениот државен ревизор. 
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1. Вовед 
 

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните од 12 
до 14 заедно со ревизија на усогласеност на Управата на сметката на основен 
буџет (637), кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на 
приходи и расходи за 2020 година и преглед на значајни сметководствени 
политики и објаснувачки белешки кон финансиските извештаи. 
   

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена 
согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната 
програма за работа за 2021 година на Државниот завод за ревизија согласно 
член 23  од Законот за државна ревизија. 

 
1.3. Согласно Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 

2014 година, извршена е ревизија на успешност - Ефикасност и ефективност на 
системот на финансиското управување и контрола и внатрешната ревизија кај 
Управата и издаден е извештај за кој е изразен заклучок дека делумно се 
преземени потребните активности за воспоставување и обезбедување на 
ефикасност и ефективност на системот на финансиското управување и 
контрола и внатрешната ревизија за непречено остварување на целите на 
субјектот. 

 
1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај, се одговорност на 

раководството на Управата  застапувано од:  
 

- Јовица Стојановиќ, директор од 20.02.2018 година до 10.11.2020 година и 
- Марјан Спасовски, в.д директор од 11.11.2020 година и директор од 15.12.2020 

година. 

           
     Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на 

интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно 
презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами 
или грешки; избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и 
правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. 

 
Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека 
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставени политики.  
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1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи 
од точка 1.1., врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и 
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите 
материјални аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики.  
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски 
доказ за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени 
утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и 
проценка на ризикот од неусогласеност. 
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на 
постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како 
поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето 
на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална 
неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки. 
 
При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли 
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските 
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во 
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на 
внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на 
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствени проценки направени од страна на раководството на 
субјектот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските 
извештаи. Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се 
достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 
2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата 

 
2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот 

да добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како 
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради 
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење 
за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални 
аспекти, во согласност со применливата рамка за финансиско известување и 
да известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со 
ревизорските наоди. 
Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските 
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, 
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските 
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извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува 
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања. 
 

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во Република Северна Македонија и со прифатени и спроведени 
извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни 
прикажувања.  
 

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 
09.03.2021 до 09.06.2021 година, кај Управата, од тим на Државниот завод за 
ревизија.   

 
 

3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките 
 

Извршена е ревизија на спроведување на препораките презентирани во Конечниот 
извештај на овластениот државен ревизор  број 09-268/1 од 13.02.2015 година за 
Управата. Од содржината на презентираните податоци во Прилог бр. 1, ревизијата 
констатира дека од вкупно десет дадени препораки, девет препораки се 
спроведени и една делумно спроведена. 

 
4. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот состанок 
со раководството и одговорните лица на Управата, одржан на ден 09.06.2021 година.  
Од страна на одговорното лице на субјектот не се добиени забелешки на Нацрт 
извештајот на овластениот државен ревизор. 

 
Констатирани се следните состојби: 

 
4.1. Усогласеност со закони и прописи  
4.1.1. Со Правилниците за внатрешна организација и систематизација на работните 
места1, организирана е единица за внатрешна ревизија, со систематизирани две 
работни места, раководител на одделение и помлад соработник-ревизор на обука, 
од кои до моментот на вршење на ревизијата пополнето е работното место помлад 
соработник – ревизор на обука.  

Поради непополнетост на работното место раководител на одделение, во 2015 
година одговорното лице на Управата има склучено Договор за давање на  услуги – 
                     
1 Правилник за внатрешна организација на Управата за извршување на санкциите, бр. 01-4892/1 од 
12.10.2018 година и Правилник за систематизација на работните места во Управата за извршување на 
санкциите, бр. 01-4891/1 од 12.10.2018 година и правилници за изменување и дополнување, бр. 01-953/1 
од 06.02.2019 година и бр. 01-5029/1 од 28.11.2019 година. 
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вршење на внатрешна ревизија со Министерството за правда. И покрај склучениот 
договор не е извршена ниту една внатрешна ревизија во Управата, не се изготвени 
стратешки план за период од три години, годишен план и план за поединечни 
ревизии, како основ за извршување на внатрешните ревизии, што не е во согласност 
со член 29 и член 40 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. Договорот 
е раскинат во февруари 2021 година, од причина што од 21.10.2020 година 
Одделението за внатрешна ревизија на Министерството за правда е без 
раководител.  

Неизвршување на внатрешни ревизии во Управата доведува до неостварување на 
функцијата на единицата за внатрешна ревизија, ефикасно исполнување на целите 
на субјектот и подобрување на ефективноста во процесите на управувањето со 
ризикот, контролата и управувањето. 

 
Препорака 
Одговорното лице на Управата да преземе мерки и активности за екипирање и 
функционирање на внатрешната ревизија во Управата.  

 
4.1.2. Согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување2     
Управата е обврзник за пресметка и уплата на придонес за задолжително 
здравствено осигурување за лицата кои се на издржување на казна затвор, кои се 
наоѓаат во притвор (ако не се осигурени по друга основа) и малолетни лица кои се 
наоѓаат на извршување на воспитна мерка упатување во воспитно - поправен дом 
односно установа.  

Од извршената ревизија утврдено е дека на позицијата Трансфери до ФЗО, 
евидентирани се расходи во висина од 1.248 илјади денари по основ на придонеси за 
задолжително здравствено осигурување за месец јуни 2019 година. Иако со 
финансискиот план на Управата за 2020 година за оваа намена планирани се 48.000 
илјади денари, поради технички и меѓу институционални пречки кои се однесуваат 
на електронско воведување на податоците за осигурениците во системот на ФЗОМ 
и клиентскиот софтвер на УЈП, како и преземањето на фолио бројот од МФ, 
придонесите за задолжително здравствено осигурување и за останатите месеци не 
се платени. По надминување на пречките при наплата на придонесите, во февруари 
2021 година започната е исплата на заостанатите придонеси за задолжително 
здравствено осигурување на месечно ниво и до моментот на вршење на ревизијата 
исплатени се придонеси за месеците јули, август, септември и октомври 2019 година.   

Покрај обврската за пресметка и уплата на придонеси за задолжително здравствено 
осигурување, Управата има обврска за пресметка и исплата и на придонес врз 
основа на инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или 
                     
2 Службен весник на Република Македонија број 142/2008 година, со примена од 01 јануари 2009 година. 
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професионална болест за лицата кои се на издржување казна затвор и издржување 
на воспитна мерка во воспитно - поправен дом за време на редовна работа што ја 
врши во текот на издржувањето на казната односно мерката, согласно истиот Закон. 
До моментот на вршење на ревизијата не се извршени пресметки и  исплати на 
придонесот по овој основ. 

Неисплаќањето на придонеси од задолжително социјално осигурување не е во 
согласност со член 8 и член 10 од Законот за придонеси од задолжително социјално 
осигурување и истото доведува до неостварување на правото за здравствено 
осигурување на лицата кои се на издржување казна затвор и издржување на 
воспитна мерка во воспитно - поправен дом. 

 
Препорака 
Управата редовно да пресметува и во координација со надлежните органи да  врши 
исплата на придонеси за задолжително здравствено осигурување и придонеси врз 
основа на инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа или 
професионална болест. 

 
4.1.3. Согласно член 11 од Закон за користење и располагање со стварите во државна 
сопственост и со стварите во општинска сопственост, органите на државна управа 
се должни да обезбедат чување и заштита на недвижните ствари, нивно економично 
и соодветно користење и уредно и навремено извршување на обврските што 
произлегуваат од користењето на стварите.  

За недвижниот имот и опремата кој ги користи Управата, а се сопственост на 
Министерство за правда, осигурувањето се врши од страна на Министерството, 
додека за опремата која е сопственост на Управата во 2020 година не е извршено 
осигурување на истите, со цел заштита од  непредвидени ситуации и ризици.  

Во текот на ревизијата преземени се активности за проценка на вредноста на 
опремата, анализа на пазарот за вредноста на премијата на осигурување и склучен 
е Договор за осигурување на движниот имот со кој располага Управата3, со рок на 
важност 12 месеци. 
Со склучување на договор за осигурување на движниот имот во 2021 година 
утврдената состојба е надмината поради што ревизијата не дава препорака. 
    
 
Основ за изразување на мислење 
 
Вкупен ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во точките 
4.1 се однесуваат на состојбите за нефункционирање на внатрешната ревизија, 
неподмирени обврски за здравствено осигурување и неосигурена опрема.  
                     
3Договор за осигурување на движниот имот со кој располага Управата, број 03-1051/1 од 12.05.2021 
година. 
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5. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи 

 

Според наше мислење, финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Министерство 
за правда–Управа за извршување на санкциите на ден 31 декември 2020 година како 
и резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, 
во согласност со важечката законска регулатива. 
 
Мислење за усогласеност со закони и прописи 
 

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во точката 
4.1. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи на  Министерство за правда–Управа за извршување на 
санкциите, во сите материјални аспекти се во согласност со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставени политики. 
 
6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет  
 
6.1. Согласно член 11 и 25 од Законот за пробациски работи, вршењето на пробациски 
работи од страна на пробациските службеници, опфаќа и електронско следење и 
користење на алки при следење на извршување на одлука со која е изречен куќен 
затвор со електронски надзор. Начинот на извршување на електронски надзор е 
уреден со Правилник за начинот на извршување на електронски надзор. 

Согласно Стратегијата за развој на пробациска служба во РМ 2013-2016 година, 
електронскиот надзор обезбедува мониторинг и извршување на забрана од 
напуштање на живеалиштето/престојувалиштето на лицето на кое е изречена 
мерката притвор како алтернатива на притворот. Опремата и инсталирањето на 
оваа алатка може да биде управувано заедно со набавката на опремата за 
електронски надзор на куќниот затвор, како што е потенцирано во делот за 
надлежностите на службата за пробација во заедницата.  
Во насока на реализација на законски предвидените надлежности на Управата кои 
се однесуваат на пробациските работи, преку Проектот ИПА 10 - Понатамошна 
поддршка за независно, одговорно, професионално и ефикасно судство и промоција 
на пробациската служба и алтернативно санкционирање, финансиран преку 
Министерство за финансии-ЦФЦД, во октомври 2015 година набавена е опрема за 
електронски надзор во вредност од 52.043 илјади денари, која вклучува 400 алки за 
електронско следење и пропратна опрема (работни станици, сервери – IBM, уред за 
складирање податоци, уреди за лично набљудување, статични уреди, далечински 
уреди за набљудување, централната единица за набљудување, мрежна 



МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ   
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637)  

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 9 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                           

комуникациска опрема). Опремата со системско-хардверски дел составен од 
софтвер, хардвер, комуникациска и опремата за лично набљудување е целина, 
односно единствено уникатно системско решение и не може да се обезбеди поделба 
меѓу хардверот и софтверот на нивните уреди и компоненти. 
Со Одлука за престанок и давање во трајно користење на движни ствари4 и Записник 
од примопредавање опремата е доделена од Министерството за финансии-ЦФЦД 
на Управата.  Во текот на 2016 година од страна на добавувачот спроведено е 
тестирање и обука на персоналот во Управата за користење на системот, но поради 
истекот на гарантниот период на опремата и системското одржување од страна на 
добавувачот од една година, истата не е во функција. Имено, еден од основните 
услови опремата за електронски надзор да може непречено и ефикасно да 
функционира,  неопходно е за истата да биде обезбеден тековен редовен сервис, 
одржување и поддршка. За таа цел во текот на 2017 и 2018 година спроведено е 
истражување на пазарот, преговори со производителот и добавувачот на опремата,  
како и проценка на можната вредност на услугата во насока да се ангажира и склучи 
договор со соодветен добавувач да ја врши оваа услуга. Според извршената 
проценета висока вредност на услугата од 490 илјади денари месечно, постоела 
потреба да се спроведе јавна набавка, согласно Законот за јавни набавки во РСМ.  
Со цел обезбедување непречено функционирање на опремата за пробациски 
работи, во 2019 година Управата има спроведено јавна набавка за годишно 
одржување и поддршка на софтверот на опремата која е поништена, поради не 
доставена ниту една понуда. По неуспешниот оглас, во јули 2019 година од страна на 
Министерството за правда и Управата, доставена е Информација до Владата на РСМ 
за активностите кои се преземаат за обезбедување на оперативност на системот за 
пробација. Врз основа на информацијата донесени се заклучоци за соработка на 
Управата со Секторот за ИТ при Генералниот секретаријат на Владата на РСМ и 
Националниот ИКТ да ги разгледаат и по потреба да ги ревидираат техничките 
спецификации за набавката на услуги за одржување, сервисирање и поправка на 
опремата за пробација, како и да се изнајде соодветно решение за спроведување на 
постапката за јавна набавка, со цел да се обезбеди оперативност на системот на 
пробација на територијата на целата земја, постапка која се уште е во тек. 
Значајноста од обезбедување на оперативност на системот на пробација на 
територијата на цела земја е истакната и во Стратегијата за развој на пробациската 
служба 2021-2025. Согласно планот за имплементација на Стратегијата, за 
воспоставување на електронскиот надзор посебна работна група треба да изработи 
Извештај за буџетот и планираните активности за воспоставување на 
функционален систем на електронски надзор, врз основа на кој Владата на РСМ 
треба да донесе одлука за начинот на воспоставување на овој систем. Со планот исто 
така се истакнува и потребата од спроведување на пилот проект кој ќе овозможи 
евалуација на користењето на системот пред да се спроведе електронскиот надзор 

                     
4 Број 42-2019/16 од 15.03.2016 година 
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и соодветно прилагодување на рамката и техничката опрема.   До денот на вршење 
на ревизијата опремата се уште не е ставена во употреба.  
Исто така истакнуваме дека надлежните институции во соработка со Управата, 
потребно е да преземат мерки и активности, за овозможување  оперативност и 
непречено функционирање на опремата за електронски надзор, со цел 
извршувањето на пробациските работи, односно обезбедување на ефикасен систем 
на електронски надзор при извршување на мерката куќен притвор на цела 
територија на РСМ.  
Неизвесно е кога опремата ќе биде ставена во употреба, со што би имало влијание 
на расходите од буџетот  на Управата на годишно ниво во висина на трошоците за 
одржување на софтверот за електронски надзор.  

 
 6.2 Управата е тужена страна по основ на казнена камата во вкупен износ од 19.481 
илјади денари поради задоцнето подмирување на обврски по фактури при 
реализација на повеќе годишен договор во период од 2013 – 2015 година, спор 
покренат во 2019 година и е сеуште во тек.  

6.3. Во текот на ревизијата во сметководствената евиденција на Управата прифатена 
е и извршена корекција на позициите Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на нематеријалните средства и Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на материјалните средства, во износ од 74 илјади денари, поради 
евидентирана амортизација на нематеријалните средства на несоодветното конто 
во главната книга. 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година      

      
во 000 
денари 

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
     

Приходи  
   

Трансфери и донации 3.1.1. 40.746  46.794 
Вкупно приходи  40.746  46.794 

 
 

   
Расходи  

   
Тековни расходи  

   
Плати и надоместоци 3.2.1. 22.441  12.586 
Стоки и услуги 3.2.2. 4.073  10.324 
Тековни трансфери до вонбуџетските фондови 3.2.3. 1.248  1.248 
Субвенции и трансфери 3.2.4. 927  13.756 
Вкупно тековни расходи   28.689  37.914 

 
 

   
Капитални расходи  

   
Капитални расходи 3.3.1. 12.057  8.880 
Вкупно капитални расходи   12.057  8.880 

  
   

 
 

   

Вкупно расходи   40.746  46.794 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ     

во 000 
денари 

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
Актива     
     
Тековни средства     
Побарувања од вработените 4.1.1. 16  7 
Активни временски разграничувања 4.1.2. 5.935  1.805 
Вкупно тековни средства  5.951  1.812 

     
Постојани средства 

 
   

Нематеријални средства  0  74 
Материјални средства  4.2.1. 65.224  62.641 
Материјални  средства во подготовка 4.2.2. 19.192  19.013 
Вкупно постојани средства   84.416  81.728 

     
     
     

Вкупна актива  90.367  83.540 
     

Пасива     
     
Тековни обврски     
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 3.943  660 

Краткорочни обврски за плати и други обврски 
спрема вработените 4.3.2. 1.992  1.089 
Пасивни временски разграничувања 4.3.3. 16  7 
Вкупно тековни обврски  5.951  1.812 

     
     
Извори на средства     
Извори на капитални средства 4.4.1. 81.764  80.194 
Ревалоризациона резерва 4.4.2. 2.652  1.534 
Вкупно извори на деловни средства   84.416  81.728 

     
Извори на други средства   0  0 

     

Вкупна пасива  90.367  83.540 
 


