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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 буџет на заеми (786) за 2020 година.  

 
За финансиските извештаи на Управата за 2020 година изразивме мислење без 
резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и 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. 
 
Во делот Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет, истакнавме 
состојбите кои се однесуваат на инвестициите во тек за објектите во КПД Куманово 
и КПД-ВПД Тетово кои се завршени, а за кои постапките за предавање на правото на 
сопственост на установите, односно издавање на одобренија за употреба и имотни 
листови од страна на надлежните институции во РСМ се 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 страна од 10 до 

12 заедно со ревизија на усогласеност на Управата на сметката на буџет на заеми 
(786), кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на приходи 
и расходи за годината која завршува со тој датум, 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 Управа застапувано од: 
 

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

година и тековно. 

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.  
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 
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. 
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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. 
 

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 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. 
 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи за 2020 година, заедно со 
ревизија на усогласеност, не се констатирани состојби кои ќе влијаат врз 
мислењето на овластениот државен ревизор. 
 

5. Ревизорско мислење  
 

Мислење за финансиски извештаи 
 
Според наше мислење, финансиските извештаи ги претставуваат 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, активностите, финансиските трансакции и информации, 
рефлектирани во финансиските извештаи на Министерство за правда – Управа 
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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. Сметаме за потребно да ги истакнеме активностите на Управата во врска со 
реализација на Проектот “Реконструкција на казнено-поправни установи во РМ”, 
врз основа на Рамковен договорот за заем Ф/П 1700 (2010), склучен помеѓу на 
Владата на РМ и БРСЕ   2010 година и Законот за задолжување на РМ кај БРСЕ по 
Рамковниот договор за заем за делумно финансирање на Проектот1. Со проектот 
е предвидена реконструкција и изградба на КПУ Идризово, Затвор Скопје и 
изградба на Затвор Куманово и ВПД Тетово.  
Целта на проектот е да ја подобри организацијата и функционирањето на 
административните и судските јавни служби на државата со проширување на 
капацитетот за затворска грижа и со имплементирање на Европски затворски 
правила  и стандардите во затворската инфраструктура и затворската грижа, да 
донесе корист на околу 2.500 затвореници и 900 лица персонал.  
Заемот изнесува 46.000. 000 евра, со рок на отплата најмногу 20 години со вклучен 
грејс период до пет години и планирано владино учество од 2.500.000 евра како 
дел од национално финансиската конструкција на Проектот, средства кои треба 
се обезбедат во рамки на годишниот буџет на РСМ, според проектирана динамика 
и период на реализација. Првичниот инвестициски план предвидувал 
завршување на Проектот до крајот на 2016 година, но поради прашања во врска со 
одржливоста на Проектот, односно способноста на Владата на РМ да го испорача 
Проектот на време, клучното прашање било исклучително бавниот напредок, 
главно настанат поради недоволни буџетски средства за делот на учество од 
националното кофинансирање на РСМ2. Имено, од вкупно 46.000.000 евра од 
заемот, само 12.000.000 евра, или 26% од износот на заемот биле апсорбирани до 
крајот на 2015 година, поради што првичниот план за завршување на Проектот до 
2016 година се покажал како премногу оптимистичен, затоа се ревидирани 
параметрите на Проектот со цел да се дојде до пореално фазирање и предвиден 
рок за затварање на проектот е 2026 година. Заклучно со 31.12.2020 година 
искористени се 21.000.000 евра од заемот, инвестирани во четирите казнено 
поправни установи во Скопје, Куманово, Идризово и Тетово.  
 
Во 2020 година извршени се инвестиции и работи на изградба и реконструкција 
на КПУ-КПД Идризово, КПУ-ВПД Тетово, со што се завршени предвидените 
работи на реконструкција и изградба на овие установи во рамки на проектот, како 
и изградба на заштитна параметарска ограда на КПУ- КПД Идризово.  
 
Реализацијата на проектот и остатокот на вредноста на заемот, во износ од 

                     
1 Службен весник на РМ, бр. 140 од 21.10.2010 година 
2 Извор „План за имплементација на Проектот“, WB17-MKD-SOC-02, август 2020 година 
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25.000.000 евра, продолжува да се реализира во наредниот период како втор 
сегмент од проектот единствено во КПУ-КПД Идризово. Имено, врз основа на 
Информација до Владата на РСМ, усвоен е Заклучок3 со кој е одлучено 
Притворското одделение со придружни објекти наместо првично предвидената 
локација во КПУ Затвор Скопје, поради променети услови на локацијата, 
опкружувањето и проценет висок безбедносен ризик, да се изгради во КПД 
Идризово,  која е во тек и треба да следи и во наредните години.  
 

Ревизијата обрнува внимание на позицијата материјални средства во подготовка 
која заклучно со 31.12.2020 година е проценета во вредност од 392.652 илјади 
денари. Опрема во вредност од 31.143 илјади денари евидентирана како 
материјални средства во подготовка во март 2021 година со Одлуки4 на Владата 
на РСМ е пренесена и дадена на располагање и користење на  КПУ-ВПД Тетово и 
е евидентирана во сметководствената евиденција.  

Вредноста на материјалните средства во подготовка заклучно со 31.12.2020 година 
е во износ од 361.509 илјади денари и се однесува на четири установи, според 
поединечни вредности даден во графикон подолу. 

 
Од извршената ревизија утврдени се следните неизвесности во однос на времето за 
ставање во употреба и пренос на завршените инвестиции за реконструкција и 
изградба во КПУ Затвор Куманово и КПУ-ВПД Тетово, и тоа: 

 Дел од Инвестициите во тек во износ од 3.967 илјади денари се однесуваат на 
КПУ Куманово се од минати години и се однесуваат на изведување на систем 

                     
3 Заклучок на Триесет и седмата седница на Владата на Република Македонија, одржана на 17.11.2017 
година   
4 Одлуки број 10-2180/1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10 од 09.03.2021 година 
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за одведување на прочистени отпадни води за водоснабдување и 
пречистителна станица за КПУ Куманово. За овој проект/инвестиција 
потрошени се средства во вкупен износ од 15.187 илјади денари и 
евидентирани на инвестиции во тек на сметката на основен буџет 637, кои 
потекнуваат од минати години како инвестиција започната од страна на 
Управата. Со Проектот „ Реконструкција на казнено - поправни установи во 
РМ“, предвидено е завршување на започнатите работи со средствата од 
заемот. 

Истакнуваме дека пречистителната станица за отпадни води има одобрение 
за употреба5 и се преземаат активности за добивање на имотен лист, додека 
за системот за одведување на прочистени отпадни води и водоснабдувањето 
на КПУ Затвор Куманово во 2020 година во тек се активности за издавање 
одобрение за употреба и имотен лист.  
За системот за одведување на прочистени отпадни води, во текот на јануари-
април 2021 година од страна на Управата се поднесени барања до Општина 
Куманово - Сектор за урбанизам и до Одделение за катастар на недвижности 
Куманово, од каде последно добиена е Потврда за одбивање на пријава за 
запишување6, поради некомплетност на приложен геодетски елаборат и 
немање доказ за платен надоместок за заверка на истиот. Од страна на 
одговорните лица на Проектот, повторно е доставено Барање до Одделение 
за катастар на недвижност Куманово7 и се чека на идно постапување во 
насока на добивање на упис во катастар и издавање одобрение за употреба од 
Министерство за транспорт и врски. 
Во однос на објектот Пречистителна станица за отпадни води во 2020 година 
Управата доставила барање за запишување во јавната книга на недвижности 
односно обезбедување на имотен лист, за што од Агенцијата за катастар на 
недвижности добиена е потврда за одбивање на пријавата за запишување 
поради несоодветност на податоците. Имено, Агенцијата за катастар на 
недвижности Одделение Куманово за да го впише објектот во јавната книга 
на недвижности, покрај потребната документација побарано е да се достави 
и  заверен Урбанистички проект8, со кој Управата не располага. За таа цел, се 
преземаат активности, како и барања до Општина Куманово донесувач на 
Урбанистичкиот проект во насока на обезбедување на Урбанистичкиот 
проект од мај 2006 година.  
Процедурите за давање одобрение за употреба за систем за одведување на 
прочистени отпадни води, водоснабдување и обезбедување на имотен лист за 
пречистителната станица неизвесно е кога ќе бидат издадени од надлежни 
органи, по што истите треба да бидат пренесени врз основа на Одлука на 

                     
5 Број 18 УП -619/9 од 19.12.2013 година 
6 Број 1113-609/2021 од 20.04.2021 година 
7 Број 10-22/65 од 12.05.2021 година 
8 Број 15/06 од мај 2006 година 
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Влада на РСМ, во сопственост и евидентирани во деловните книги на КПУ 
Затвор Куманово како градежни објекти. 
 

 Во КПУ-ВПД Тетово реализирани се инвестициите во тек во износ од 250.159 
илјади денари. Во периодот 2013-2018 година реализирани се градежни 
работи во износ од 236.245 илјади денари кои се однесуваат за изградба на 
објекти (административна зграда,  одделенија и пропратни објекти), а во 
периодот 2019-2020 година извршени се градежни работи во износ  од 13.914 
илјади денари и се однесуваат  на изградба на систем за водоснабдување 
(пумпна станица и резервоар за санитарна и противпожарна вода со потисен 
цевковод) и трафостаници за напојување со електрична енергија на 
објектите. 

Поради проблеми во однос на доделената локација за изградба, во 
населението место Волковија (Тетовско), довело до задоцнета реализација на 
изградбата на системот за водоснабдување. Во насока на изнаоѓање на 
взаемно прифатливо решение одлучено е резервоарот за санитарна и 
противпожарна вода и бунарот со пумпната станица да се изградат на 
локации кои беа прифатени од двете страни (локалното население и 
инвеститорот). Ваквата состојба ја наметнала потребата од изработка на нова 
урбанистичка и техничка документација, како и промена на локација на 
резервоарот и пумпната станица, што претставува промена на усогласеноста 
на градбата со параметрите од Урбанистичкиот проект за ВПД Тетово, за што 
изведувачот не бил во можност да ги изведе градбите за водоснабдување 
наведени во Одобрението за градење, ниту да се примени членот 69 од 
Законот за градење - Измени во текот на изградбата. По обезбедување на 
објектите со вода и струја изведувачот ги реализира оние позиции кои 
директно биле условени од изградбата на градбите за инфраструктура, 
резервоарот за вода, пумпната станица и потисниот цевковод, трафостаница 
со приклучен електричен вод на монтажно бетонска трафостаница за 
напојување на објектите во ВПД Тетово, во 2020 година.  
Во насока на обезбедување на одобрение за употреба, обврската за решавање 
на имотно правните работи за електричниот вод и резервоарот за вода е 
реализирана и до Министерство за транспорт и врски поднесена е потребната 
документација за добивање на одобрение за употреба. Воедно, поради 
вонредната состојба и ширењето на пандемијата на Корона вирусот и 
мерките и препораките од надлежните институции, задоцнето е 
извршувањето на стручниот надзор и доставување на завршни извештаи по 
фази, во насока на обезбедување на Одобрение за употреба од Министерство 
за транспорт. Постапките за издавање одобрение за употреба и имотни 
листови се во тек и во 2021 година.  
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година      

     

      
во 000 
денари 

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
     

Приходи  
   

Задолжување во странство 3.1.1. 166.725  116.230 
Вкупно приходи  166.725  116.230 

 
 

   
Расходи  

   
Тековни расходи  

   
Стоки и услуги 3.2.1. 5.708  5.253 
Вкупно тековни расходи   5.708  5.253 

 
 

   
Капитални расходи  

   
Капитални расходи 3.3.1. 86.866  24.455 
Вкупно капитални расходи   86.866  24.455 

  
   

 
 

   

Вкупно расходи  92.574  29.708 

 
 

   

Остварен вишок на приходи - добивка пред 
оданочување 

3.4. 
74.151  86.522 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ      
  

  

во 000 
денари 

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020   2019 
Актива     

     
Тековни средства     
Парични средства 4.1.1.  74.151  86.522 
Активни временски разграничувања 4.1.2. 44  220 
Вкупно тековни средства  74.195  86.742 

     
Постојани средства     
Нематеријални средства 4.2.1. 33  48 
Материјални средства во подготовка 4.2.2. 392.652  294.560 
Вкупно постојани средства  392.685  294.608 

     
     

Вкупна актива  466.880  381.350 
     

Пасива     
     
Тековни обврски     
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 44  220 
Пасивни временски разграничувања 4.3.1. 74.151  86.522 
Вкупно тековни обврски  74.195  86.742 

     
Извори на капитални средства 4.4.1. 392.685  294.608 
Вкупно извори на деловни средства  392.685  294.608 

     
     

Вкупна пасива  466.880  381.350 
 


