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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 (во понатамошниот текст
Министерството) на сметката основен буџет (637) за 2020 година.
За финансиските извештаи на Министерство за правда за 2020 година изразивме
мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и
мислење без резерва за усогласеноста со законската регулатива, упатства и
воспоставените политики.
Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност
на Министерство за правда за 2016 година, сметка на основен буџет (637) и изразено
е мислење со резерва за реалноста и објективноста на финансиските извештаи и за
усогласеност со законите и прописите.
Со ревизијата беше опфатено и спроведувањето на препораките дадени во
Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2016 година сметка на
основен буџет (637), при што е утврдено дека девет препораки се спроведени, една е
делумно спроведена и една препорака е во тек.
Со ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност кај
Министерство за правда, сметка на основен буџет (637), за 2020 година, е
констатирано следното:
-

функцијата на единицата за внатрешна ревизија во Министерството за
правда не е остварена;
пописот на канцеларискиот мебел набавен за потребите на Основниот
кривичен суд не е целосно извршен и
исплатени се средства за кои не е постапено целосно по договор.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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За констатираните состојби дадени се препораки, со цел преземање мерки за
надминување на истите.
Во делот на Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет обелоденети
се состојби кои се однесуваат за:
 потреба од иницирање на постапка до Владата на РСМ за донесување на
Одлука со која ќе се пренесе правото на користење на земјиштето на кое се
изградени судовите заради реално прикажување на позицијата земјиште во
деловните книги на Министерството;
 потреба од склучување на договор и предавање на канцеларискиот мебел
набавен и кој со Одлука на Владата на РСМ е доделен на трајно користење
на Основниот кривичен суд;


исплати од Буџетот на Министерството за правда за обезбедување на
просторни услови за Управниот суд и



исплата на средства по основ на судски решенија како паричен надомест на
лица неоправдано лишени од слобода, кои не можат да се предвидат и
планираат, што може да доведе до трошење на буџетски средства од други
ставки и да го наруши нормалното извршување на активностите на
Министерството.

Во делот на Останати прашања ревизијата ја истакна состојбата со издавањето на
бифето од страна на СОЗР на закупец кој врши угостителски услуги за
Министерство за правда и фактурира директно на министерството иако нема
регулирани деловни односи со истото и потребата од доуредување на законската
регулатива во делот на утврдување на роковите за одделни активности поврзани со
начинот на планирање, распределба и исплата на средствата од редовно годишно
финансирање на политичките партии.
Од страна на законскиот застапник на Министерство за правда добиени се
забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор за сметката на
основен буџет (637), истите се разгледани и оценето е дека од седум забелешки две
се прифаќаат, една забелешка делумно се прифаќа, една забелешка претставува
образложение за настанатата состојба, една известување за преземени мерки,
додека останатите претставуваат коментар на констатираните состојби и не се
прифатени.

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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1. Вовед
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна од 18 до
20 заедно со ревизија на усогласеност на Министерство за правда сметка на
основен буџет (637), 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. Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на
усогласеност на Министерство за правда за 2016 година, сметка на основен
буџет (637) и изразено e мислење со резерва за реалноста и објективноста на
финансиските извештаи и за усогласеност со законите и прописите.
1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на
раководството на Министерство за правда застапувано од:
-

проф. д-р Рената Дескоска, министер од 04.06.2018 година до 31.08.2020
година и
м-р Бојан Маричиќ, министер од 31.08.2020 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.
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
Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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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
докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени
утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена
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
Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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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.
2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 19.05.2021
до 23.09.2021 година кај Министерство за правда 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 15-322/8 од 17.05.2018
за Министерство за правда. Од содржината на презентираните податоци во
Прилог бр.1, ревизијата констатира дека од вкупно единаесет дадени препораки,
девет препораки се спроведени, една е делумно спроведена и една во тек.
4. Наоди и препораки
Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот
состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на
ревизија, на ден 23.09.2021 година.
На ден 04.01.2022 година од страна на одговорното лице на министерството
доставени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на
финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година, за сметката
на основен буџет (637), заведено во Државниот завод за ревизија под број 28-13/1
од 04.01.2022 година. Забелешките се однесуваат на точките 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2,
6.1, 6.3 и 7.1.
Забелешките се разгледани и оценето е дека од седум забелешки две се
прифаќаат, една забелешка делумно се прифаќа, една забелешка претставува
образложение за настанатата состојба, една известување за преземени мерки,
додека останатите претставуваат коментар на констатираните состојби и не се
прифатени.
Констатирани се следните состојби:
Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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4.1. Усогласеност со закони и прописи
4.1.1 Со Правилникот за внатрешна организација на Министерството за правда 1
единицата

за

внатрешна

ревизија

е

организирана

како

одделение,

со

систематизирани четири работни места вклучително и раководителот на
одделение. Во 2020 година во одделението се пополнети две работни места и тоа
раководител на одделение, на кого во септември 2020 година му престанува
работниот однос и еден помлад соработник. На барање на ревизијата не и беа
доставени стратешки план, годишен план и план за поединечни ревизии, како основ
за извршување на внатрешната ревизија, ниту е извршена внатрешна ревизија во
текот на 2020 година, што не е во согласност со член 29 став 1 и член 40 од Законот
за јавна внатрешна финансиска контрола. Неизвршувањето на внатрешни ревизии
во Министерството, доведува до неостварување на функцијата на единицата за
внатрешна ревизија во насока на минимизирање на слабостите и подобрување на
процесите на управување со ризикот, контролата и управувањето.
Заради не пополнетост на работното место раководител на одделение, објавен е
оглас за вработување на раководител на одделението за внатрешна ревизија2, на кој
не се пријавени кандидати, поради што работното место до денот на ревизијата не е
пополнето.
Препорака:
Одговорното лице на Министерство за правда да продолжи со преземање на мерки
и активности за екипирање и функционирање на внатрешната ревизија.
4.2. Финансиски извештаи
4.2.1 Со извршениот увид во документацијата од извршениот попис ревизијата
утврди одредени состојби констатирани и од страна на пописната комисија, и тоа:
 При пописот на книги од страна на пописната комисија не се пронајдени 512
книги во износ од 202 илјади денари, кои не се прикажани како кусок во
Извештајот на пописната комисија.
 Пописот на мебел набавен од страна на Министерството за правда за
потребите на Основниот кривичен суд, кој сметководствено е евидентиран на
позицијата Материјални средства во подготовка во вкупен износ од 29.262
илјади денари е извршен од страна на мешовита пописна комисија со
претставници од Министерството и претставници од Основниот кривичен
1

Правилник за внатрешна организација на Министерство за правда (пречистен текст бр.01-2161/1 од
19.06.2015 година и бр.01-5602/1 од 31.12.2019 година)
2 Јавен оглас бр.119/2021 објавен од Агенција за администрација на 07.04.2021 година
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суд. Пописните листи содржат само количински, а не и вредносни показатели
и не е извршено усогласување на состојбата на средствата искажани во
сметководство, со фактичката состојба утврдена со попис. Изготвен е
Извештај од спроведениот попис3 во кој комисијата укажала на потребата од
означување на мебелот со инвентарни броеви и спроведување на вонреден
попис заради усогласување на фактичката состојба со сметководствената
евиденција на Министерство за правда.
Мебелот од корисникот Министерство за правда е предаден на трајно
користење на Основниот кривичен суд во ноември 2020 година врз основ на
Одлука за давање на трајно користење на движни ствари4, меѓутоа вредноста
од сметководствената евиденција на Министерството за правда ќе се пренесе
на Основниот кривичен суд по спроведување на целосен попис на
канцеларискиот мебел и склучување на договор помеѓу двете институции.
Наведените состојби не се во согласност со член 21 од Законот за сметководство за
буџетите и буџетските корисници и член 29, 31 и 31-а од Правилникот за
сметководството на буџетите и буџетските корисници и придонеле за нецелосно
извршен попис на дел од опремата.
Препорака:
Одговорното лице во министерството да преземе мерки и активности:
 за спроведување на целосен попис на книгите во Министерството со
утврдување на фактичката состојба и давање на предлози за книжења и


со редовниот попис да се изврши и попис на канцеларискиот мебел набавен
за Основниот кривичен суд, усогласување на фактичката состојба со
сметководствената состојба и склучување на договор за предавање на мебел.

4.2.2 Со извршениот увид во сметководствената евиденција на градежните објекти
ревизијата го констатираше следното:
 Во вонбилансната евиденција на Министерството за правда евидентиран е
објект –Централно депо за одземен имот на износ од 10.374 илјади денари, за
кој што министерството не располага со вистинити и објективни податоци со
кои ќе може да ја потврди вредноста на објектот. Податоците искажани во
вонбилансната евиденција на финансискиот извештај – Биланс на состојба
претставуваат историски податоци, наследени од деловните книги кои се
воделе во претходни години.

3
4

02 СУ бр.156/2020 од 16.12.2020 година
бр.44-9408/1 од 03.11.2020 година
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Од страна на Министерството за правда преземени се активности за
обезбедување на документација за право на користење на недвижна ствар за
четири подрачни одделенија на министерството, за кои е извршена процена
на вредноста и истите се сметководствено евидентирани. За објектите во кои
се сместени останатите подрачни одделенија Министерството нема
преземено активности за обезбедување на документација за правото на
користење на недвижни ствари, поради што не е можно да се преземат
активности

за

определување

на

вредноста

на

објектите

и

нивно

сметководствено евидентирање.
Наведената состојба не е во согласност со член 12 од Законот за сметководството на
буџетите и буџетските корисници каде е предвидено внесувањето на податоците во
деловните книги да се заснова на веродостојни, вистинити и уредни
сметководствени документи што претставуваат причина поради која ревизијата не
беше во можност да ја потврди реалноста и објективноста на искажаните податоци
на позицијата градежни објекти и вонбилансна евиденција во билансот на
состојбата на ден 31.12.2020 година.
Во врска со наведената состојба констатирани се наоди кои се изнесени и во
Конечниот извештај на ДЗР точка 4.1.3, за извршена ревизија на регуларност за 2016
година.
Препорака:
Одговорното лице во Министерството за правда да преземе мерки за:
 процена на вредноста на објектот Централно депо за одземен имот и негово
евидентирање во сметководствената евиденција на министерството и


обезбедување на документи во насока на регулирање на корисничко право на
објектите каде се сместени подрачните одделенија, определување на
вредноста на објектите и нивно сметководствено евидентирање.

4.3. Користење на средствата согласно законски прописи
4.3.1 Министерството за правда има склучено договор5 за резервација на
авиобилети и организација на специјални летови за екстрадиција за потребите на
Министерството за правда, за што во текот на 2020 година исплатени се средства во
износ од 3.717 илјади денари. Со извршениот увид во приложената документација,
ревизијата констатираше дека исплатата е извршена без комплетна поткрепувачка
документација кон фактурите. Имено, иако со член 6 од договорот е предвидено
плаќањето на извршената услуга да се изврши по достава на фактура со прилог

5

05-1892/4 од 10.09.2020 година
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спецификација за извршената услуга како и доставена копија од BSP системот,
исплатата на фактурите се врши без доставена копија од BSP системот. Исто така со
член 3 од договорот е регулирано при доставување на писмена понуда од страна на
агенцијата да биде наведена цената на билетот, а попустот посебно да се изрази, што
не се применува и попустот воопшто не се прикажува. Плаќањето на фактури без
целосна документација не е во согласност со член 12 од Законот за сметководството
на буџетите и буџетските корисници, каде е пропишано дека внесувањето на
податоците во деловните книги на буџетите и буџетските корисници мора да се
заснова на веродостојни, вистинити и уредни сметководствени документи.
Започнувајќи од 2021 година постапката за јавна набавка за услуги за резервација
на авиобилети и организација на специјални летови за екстрадиција ја спроведува
и реализира Министерството за внатрешни работи, поради што ревизијата не дава
препорака.
Основ за изразување на мислење
Вкупен ефект од изнесените наоди, во точките 4.1, 4.2 и 4.3 кои се основ за
изразување мислење се однесуваат на неизвршување на функцијата на
внатрешната ревизија, нецелосно извршен попис на средствата, необезбедена
документација за правото на користење на објектите на подрачните одделенија и
исплата на средства за кои не е постапено целосно по договор.
5. Ревизорско мислење
Мислење за финансиски извештаи
Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во
точката 4.2, финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, во
сите материјални аспекти, финансиската состојба на Министерство за правда
на ден 31 декември 2020 година како и резултатите на финансиските активности
за годината која завршува со тој датум, во согласност со применливата рамка за
финансиско известување.
Мислење за усогласеност со закони и прописи
Според наше мислење, активностите, финансиските трансакции и информации,
рефлектирани во финансиските извештаи, во сите материјални аспекти, се во
согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени
политики.
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6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет
6.1. Во однос на градежниот објект –Управна зграда на Министерството за правда
ревизијата сметаше за потребно да ги обелодени следните состојби:
 Во сметководствената евиденција на Министерството за правда на позиција
градежни објекти е евидентирана вредноста на градежен објект –Управна
зграда на Министерство за правда во износ од 253.806 илјади денари.
Зградата е евидентирана врз основ на Известување6 од СОЗР со кое се упатува
Министерството да преземе активности за сметководствено евидентирање
на вредноста на зградата, која се водела во евиденцијата на СОЗР. За
наведениот објект со Одлука на Владата на РСМ7 запишано е правото на
сопственост на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на ул. „Димитрие
Чуповски “ бр.9 во Скопје на КП 11952 КО Центар 1 во корист на РСМ, што е
евидентирано и во АКН под Имотен лист бр.10092 и 112356, без да биде
обезбедено право на користење на недвижна ствар на Министерство за
правда.



Во 2021 година Владата на РСМ има донесено Одлука8 за престанок и давање
на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за правда, по која
министерството има отпочната постапка за упис на правото на користење во
АКН, со достава на допис–Барање за издавање на имотен лист 9 за наведениот
објект.
Министерството за правда има преземено активности за реконструкција и
адаптација на северната фасада и реконструкција на доградба на дел од
просториите на објектот на Министерството за правда.
Со извршената ревизија на регуларност во министерството за 2016 година, во
точка 6.6 од Конечниот извештај се опфатени клучните документи кои се
однесуваат на реконструкцијата (договори, анекс кон договор, гаранции,
мислења/одобрувања/извештаи од надзорен орган).
Вкупната

вредност

на

изведените

работи

кои

се

однесуваат

на

реконструкцијата почнувајќи од изработка на идејно решение, изработка на
проектна документација, ревизија на проектна документација и градежните
работи

за

реконструкција

и

адаптација

на

северната

фасада

и

реконструкција на доградбата во деловните книги на Министерството за
правда со состојба 31.12.2020 година се евидентирани на позицијата

6

бр.16-6120/1 од 18.09.2009 година
бр.51-2920/1 од 25.05.2011 година
8
бр.40-5451/1 од 01.06.2021 година
9
бр.03-1972/1 од 08.07.2021 година
7
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Основачки издатоци и Материјални средства во подготовка на вкупен износ
од 216.991 илјади денари.
Иако активностите кои се однесуваат на реконструкција и адаптација на
северната фасада и реконструкцијата на доградба на дел од просториите на
објектот се завршени во 2016 година, заради не обезбедено право на
користење на градежниот објект –Управна зграда, вредноста на изведените
градежни работи на позицијата Основачки издатоци и Материјални средства
во подготовка не е пренесена на позиција Градежни објекти.
По одржаниот завршен состанок во Министерството за правда на ревизијата и беа
доставени Имотен лист бр. 10092 и 112356, со кои е запишано правото на користење
на Министерство за правда во АКН. Со добивањето на право на користење на
објектот со налог бр.19999-21 од 23.09.2021 година извршен е пренос на вредноста од
позициите Основачки издатоци и Материјални средства во подготовка на
позицијата Градежни објекти. Заради реално утврдување на вредноста на објектот,
од страна на Министерството за правда ќе се преземат дополнителни активности за
процена на градежниот објект.
6.2. Во сметководствената евиденција на Министерство за правда со состојба
31.12.2020 година, искажана е сегашната вредност на земјиште со површина од 15.772
м2 со вредност во износ од 552.020 илјади денари, кое со Одлука на Владата на РСМ10
е доделено на Министерство за правда за трајно користење и за кое е запишано
правото на користење во АКН11. На земјиштето кое е евидентирано во
сметководствената евиденција на министерството се изградени судовите во РСМ,
кои со Одлуки на Владата на РСМ имаат обезбедено право на користење на
градежните објекти.
Заради реално прикажување на позицијата земјиште во деловните книги,
министерството да поднесе барање до Владата на РСМ за донесување на Одлука со
која ќе се пренесе правото на користење на земјиштето на судовите, врз основ на
претходно изготвен елаборат за поделба на земјиштето.
6.3. Ревизијата сметаше за потребно да обелодени за состојбата со набавениот
канцелариски мебел од страна на Министерството за правда за потребите на
Основниот кривичен суд.
 Од страна на Министерството за правда во 2013 година е спроведена постапка
со преговарање без објавување на оглас за набавка на канцелариски мебел
(изработка, испорака и монтажа) за опремување на новата судска зграда на
10
11

бр.19-5909/1 од 23.11.2008 година
Имотен лист бр.9283
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Кривичниот суд на РСМ врз основ на што е склучен Договор за набавка на
мебел12. Предмет на договорот е повеќегодишен договор за јавна набавка на
канцелариски мебел согласно техничка спецификација, со вредноста на
договорот во износ од 29.635 илјади денари со ДДВ, во која се вклучени
набавениот мебел, транспорт, монтажа, вградување на компјутерска и аудио
визуелна технологија во мебелот и други трошоци.
Согласно договорот, носителот на набавката имал обврска да го изработи,
испорача и монтира мебелот во рок од 30 дена од денот на склучувањето на
договорот и обезбедување на услови за испорака и монтажа на локацијата
нова судска зграда-Кривичен суд, при што договорниот орган го задржал
правото за пролонгирање на рокот на испорака, доколку не се створени
услови за испорака и монтажа. Заради пролонгирање на рокот за изведба на
градежните работи Министерството за правда неколку пати со Известување 13
го пролонгира рокот за испорака на мебелот и бара продолжување на
банкарската гаранција14, заради не створени услови за целосна испорака и
монтажа на мебелот.


За следење на реализацијата на договорот од страна на министерот
формирана е комисија со претставници од Министерство за правда и
Основниот кривичен суд15. Следењето на реализацијата на договорот било
отежнато заради сукцесивниот начин на испорака на мебелот согласно
создадените услови во објектот и траело до 2017 година. Иако со ставањето
во употреба на новата судска зграда - Кривичен суд започнато е да се користи
и набавениот канцелариски мебел, до денот на ревизијата не е извршен
целосен попис на мебелот, а истиот според извештајот на пописната комисија
за 2020 година се наоѓа на повеќе локации односно новата зграда на
Основниот кривичен суд, старата зграда на судот и простории во
Апелациониот суд кои ги користи Основниот кривичен суд.



Во однос на реализацијата на договорот, Министерството за правда има
евидентирано обврски по договорот во вкупен износ од 29.262 илјади денари,
а исплатен е износ од 26.756 илјади денари. Заради неплаќање на обврските,
од страна на изведувачот во 2018 година покрената е судска постапка за
долгот

во

износ

од

2.505

илјади

денари

кој

е

евидентиран

во

сметководствената евиденција на Министерството, како и долг по две

12

бр.16-3209/11 од 05.11.2013
бр.16-3209/15 од 10.12.2013 година, бр.16-150/1 од 14.01.2014 година и бр.16-150/2 од 25.03.2014 година
14
бр.16-150/4 од 16.04.2014 година и бр.16-150/5 од 21.10.2014 година
15
Решение бр.07-4169/1 од 19.12.2013 година
13
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фактури16 на вкупен износ од 624 илјади денари кои не биле доставени до
министерството и не се евидентирани во сметководствената евиденција.
По донесена пресуда17 на Основниот суд Скопје 2 Скопје, потврдена со
пресуда18 на Апелациониот суд Скопје од страна на министерот донесено е
Решение бр.03-167/3 од 19.06.2020 година со кое на изведувачот му е исплатен
главниот долг во износ од 3.129 илјади денари, законска затезна камата во
висина на референтната стапка на НБРСМ во износ од 1.866 илјади денари и
останати трошоци на постапката во износ од 212 илјади денари, или се вкупно
5.207 илјади денари.
6.4. Врз основ на склучен Договор за закуп19 помеѓу АД за поштенски сообраќај
Македонска пошта и Министерството за правда, Министерството станува закупец
на деловен простор со површина од 1.213,08м2. Со договорот е регулиран начинот на
користење на просторот, висината на закупот, плаќањето на режиските трошоци и
периодот за кој е склучен договорот за закуп на просторот во зградата на АД за
поштенски сообраќај Македонска пошта, а во кој се сместени службените простории
на Управниот суд. Согласно член 3 од договорот месечната обврска за закуп во износ
од 8 ЕУР/м2 без ДДВ е обврска на Министерството за правда, а комуналните
трошоци во износ од 2 ЕУР/м2 ќе се плаќаат паушално и се обврска на судот.
Со извршената анализа на трошоците направени за закуп на службените простории
на Управниот суд, ревизијата утврди дека во 2020 година Министерството за правда
има исплатено средства во износ од 8.476 илјади денари за закуп на просторот за
Управен суд, додека за целиот период на закуп 2008-2020 година од Буџетот на РСМ
исплатени се средства во износ од 1.786 илјади ЕУР или приближно 110.041 илјади
денари.
Заради решавање на прашањето за обезбедување на просторни услови на
Управниот суд, Владата на РСМ со Одлука за давање на трајно користење на
недвижни ствари на Управен суд20 на Управниот суд му доделува на трајно
користење, без надомест, недвижни ствари - објект кој се наоѓаат на улица „Даме
Груев“ бр.28 на КП бр.13479 за КО Центар 1 и Имотен лист бр. 103028 КО Центар 1,
сопственост на РСМ. Од страна на министерството испратен е допис21 до Управен суд
со кој меѓу другото се укажува на потребата министерството да биде известено за
датумот на вселување на судот во просторот, заради раскинување на договорот. До
16

бр.054-1/2016 од 17.05.2016 година и бр.052-1/2017 од 21.07.2017 година
60/ПЛ-ТС-811/18 ОД 20.12.2018 година
18
ТСЖ-966/19 од 05.05.2020 година
19
Договор за закуп бр.07-2188/9 од1 6.04.2007 година и Анекс 1 на договорот за закуп бр.07-2349/5 од
29.12.2009 година
20
бр.44-8928/1 од 25.09.2018 година
21
бр.23-4890/3 од 18.10.2018 година
17
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денот на ревизијата Управниот суд сеуште го користи истиот простор и не е
преселен во просторот доделен со претходно споменатата Одлука.
6.5. Ревизијата смета за потребно да обелодени дека од ставката Разни трансфери
во текот на 2020 година исплатени се средства во износ од 11.342 илјади денари, по
основ на судски решенија како паричен надомест на лица неоправдано лишени од
слобода, кои по завршувањето на судската постапка заради обесштетување бараат
надомест на штета.
Со Законот за кривична постапка е регулирано дека право на надоместок на штета
поради неоправдана осуда има лицето спрема кое била правосилно изречена
кривична санкција или кое е прогласено за виновно, а е ослободено од казната, а
подоцна по повод вонреден правен лек новата постапка правосилно е запрена или
со правосилна пресуда е ослободено од обвинението или обвинението е одбиено.
Пред поднесувањето на тужба за надоместок на штета до судот, оштетениот е
должен со свое барање да се обрати до Министерството за правда заради
постигнување спогодба за постоење на штета и за видот и висината на
надоместокот.
Ако барањето за надоместок на штетата не биде усвоено или по него
Министерството за правда не донесе одлука во рок од три месеци од денот на
поднесувањето на барањето, оштетениот може кај надлежниот суд да поднесе
тужба за надоместок на штета. Тужбата за надоместок на штета се поднесува
против Република Северна Македонија.
Со извршениот увид во документацијата составена од активни предмети на
Министерството за правда во врска со поднесени тужби за надомест на штета
заради неоправдано лишување од слобода ревизијата констатираше дека дел од
тужителите поднесуваат тужба за надомест на штета против РСМ, додека има
случаеви кога тужителите имаат поднесено тужба до Министерството за правда.
Доколку тужена странка е Министерството за правда, судот носи пресуда за
надомест на штета од Министерството, а доколку тужена странка е РСМ надоместот
на штета го исплаќа Министерство за финансии.
Имајќи во предвид дека исплатата на средства за надоместок на штета не може да
се предвиди и планира, извршувањето на судските одлуки може да доведе до
исплата на буџетски средства од други ставки и да го наруши редовното
извршување на активностите на министерството.
6.6. Во услови на пандемија предизвикана од вирусот Ковид -19, вработените во
министерството се запознаени со препораките22 на Владата на РСМ за почитување
22

Извадок од Нацрт-записникот од петнаесетта седница на Владата на РСМ одржана на 10.03.2020
бр.44-2147/1 од 10.03.2020 година, Одлука за превентивни препораки, времени мерки, наредни мерки,
наменски протоколи, планови и алгоритми за постапување за заштита на населението од заразната
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на мерките и активностите за превенција од ширење на вирусот. Од страна на
министерот до вработените се доставени известувања и соопштенија со кои се
регулира работното време на вработените, а одредени вработени согласно
препораките на Владата на РСМ и Одлука на министерството се упатувани и на
задолжителна работа од дома23. Од страна на министерот се регулира начинот на
постапување на вработените во Министерството во услови на прогласена вонредна
состојба, како и се изготвуваат распореди со кои се обезбедува почитување на
систем на ротација на вработените кој овозможува непречено извршување на
функцијата на министерството и воедно заштита на здравјето на вработените.
Покрај преземените мерки за непречено функционирање на Министерството и
извршување на неговата функција, преземени се мерки за да обезбедат
превентивна здравствена заштита на вработените во Министерството за правда и
Подрачните одделенија, при што набавени се заштитни средства во вкупна вредност
од 261 илјада денари, кои се однесуваат на визири, заштитни маски и средства за
дезинфекција.
7. Останати прашања
7.1. Во однос на користење на угостителските услуги од бифето на
Министерството ревизијата обрнува внимание на следното:
 Министерството за правда има склучено договор24 со СОЗР за вршење на
општите и заедничките работи и услуги за потребите на Министерството и
органите во состав на министерството. Со договорот е предвидено СОЗР
Службата за потребите на Министерството и органите во состав на
министерството да врши работи и услуги и тоа: услуги со надоместок, услуги
за посредување и услуги без надоместок. Во услугите со надоместок меѓу
другите се предвидени и угостителски услуги.
 Врз основ на објавен оглас од страна на СОЗР за давање под закуп на
недвижна ствар, а во согласност со Законот за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост
склучен е Договор за закуп на недвижна ствар – бифе во објектот на
Министерството за правда25. Согласно член 9 од Договорот закупецот е
должен да започне со вршење на угостителска дејност по фиксни цени од
списокот на цени за угостителски продукти утврдени од страна на СОЗР, за
што со допис е известено Министерството и во прилог на дописот е доставен
ценовник во кој се наведени фиксните цени за услугите кои ќе се нудат во
болест COVID 19 предизвикана од вирусот SARS, случаите и временскиот период на нивна примена
бр.44-8118/1 од 03.11.2020 година
23
Одлука бр.02-1341 од 18.03.2020 година
24
03-4760/4 од 14.11.2019 година
25
бр.08-384/9 од 13.02.2020 година
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бифето. Во одредбите на договорот не е предвидено дека закупецот треба да
му фактурира директно на Министерството за правда.
Ваквиот начин на организирање на работењето на бифето не претставува директна
услуга на СОЗР кон Министерството, туку посредување помеѓу Министерството и
закупецот на бифето, а услугата за посредување за угостителски услуги не е
предвидена во склучениот договор помеѓу СОЗР и Министерството.
Министерството во 2020 година по тој основ има евидентирано и исплатено
средства во износ од 589 илјади денари кон економскиот оператор кој му
фактурирал директно на Министерството иако немаат регулирани деловни односи.
Деловните односи се помеѓу СОЗР и економскиот оператор, поради што ревизијата
укажува на потребата во одредбите на годишниот договор за уредување на
меѓусебните права и обврски помеѓу Министерството и СОЗР да бидат опфатени и
услуги за посредување со што ќе бидат опфатени услугите од бифето во објектот на
Министерството.
Во периодот за доставување на забелешки Министерството за правда има
испратено допис до СОЗР26 за дополнување на новиот Договор за 2022 година за
вршење општи и заеднички работи со услуги за посредување, по кој до денот на
известување не е добиена повратна информација.
7.2. Со извршената анализа на Законот за финансирање на политичките партии со
кој се уредува начинот на планирање, распределба и исплата на средствата за
редовното годишно финансирање на политичките партии, како во доставената
документација и евиденција од Министерството за правда утврдивме дека во 2020
година преку разделот на Министерство за правда, врз основ на Решенија за
распоредување на средства за финансирање на политички партии27 на износ од
198.894 илјади денари, исплатени се средства до политичките партии во износ од
190.840 илјади денари. Констатираната состојба и дадената препорака во врска со
исплатата на средствата за годишното финансирање на политичките партии за 2020
година е прикажана во Конечниот извештај за извршена ревизија на усогласеност
на Основен буџет на Република Северна Македонија за 2020 година, точка 4.2.2.7.
Од причина што во Законот за политичките партии не е утврден рокот во кој
Министерството за правда треба да ги добие податоците од надлежните
институции28 за донесување на Решението, ниту рокот до кој треба да се донесе
Решението и да се изврши исплатата, постои неизвесност во однос на периодот во
кој ќе се изврши исплата за годишното финансирање, што има влијание врз
планирањето на активностите на политичките партии во тековната година.

26

бр.03-3178 од 13.12.2021 година
бр.11-1760/1 од 22.06.2020 година и бр.11-1760/2 од 23.12.2020 година
28
Државна изборна комисија и Државен завод за ревизија
27
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За надминување на утврдената состојба, потребно е надлежните органи да преземат
активности за доуредување на законската регулатива во делот на утврдување на
временската рамка за горенаведените активности.
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година
во 000 денари

Опис на позицијата

Образложение

2020

2019

380.860

470.123

380.860

470.123

Приходи
Трансфери и донации

3.1.1

Вкупно приходи
Расходи
Тековни расходи
Плати и надоместоци

3.2.1

102.608

96.854

Стоки и услуги

3.2.2

45.851

45.672

Субвенции и трансфери

3.2.3

229.062

326.036

377.521

468.562

3.339

1.561

3.339

1.561

380.860

470.123

Вкупно тековни расходи
Капитални расходи

3.3

Капитални расходи

3.3.1

Вкупно капитални расходи
Вкупно расходи
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
во 000
денари

Образложение

Опис на позицијата

2020

2019

Актива
Тековни средства
Побарувања од вработените

4.1.1

149

233

Активни временски разграничувања

4.1.2

38.055

60.197

38.204

60.430

Вкупно тековни средства
Постојани средства

4.2

Нематеријални средства

4.2.1

19.398

18.848

Материјални добра и природни богатства

4.2.2

567.106

567.106

Материјални средства

4.2.3

295.927

302.448

Материјални средства во подготовка

4.2.4

242.904

242.765

Вкупно постојани средства

1.125.335

1.131.167

Вкупна актива

1.163.539

1.191.597

Пасива
Тековни обврски

4.3

Краткорочни обврски спрема добавувачи

4.3.1

29.436

51.672

Обврски спрема државата и други институции

4.3.2

103

55

Краткорочни обврски за плати и други обврски
спрема вработените

4.3.3

8.516

8.434

Пасивни временски разграничувања

4.3.4

149

233

38.204

60.430

Вкупно тековни обврски
Извори на средства

4.4

Извори на капитални средства

4.4.1

1.086.861

1.098.202

Ревалоризациона резерва

4.4.2

38.474

32.965

Вкупно извори на деловни средства

1.125.335

1.131.167

Вкупна пасива

1.163.539

1.191.597

10.446

10.373

10.446

10.373

ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

4.5

Активни сметки
Пасивни сметки
ПРЕГЛЕД

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
СМЕТКА НА ОСНОВНИОТ БУЏЕТ (637)
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

во 000
денари

О П И С

Државен
јавен
капитал

Ревалоризациона
резерва

Вкупно

Состојба 01.01.2020 година

1.098.202

32.965

1.131.167

Зголемување по основ на:

614

5.509

6.123

Набавки

614

614

Инвестиции во тек-градежни
објекти опрема и др.

-

Ревалоризација на капитални
средства

Намалување по основ на:

11.955

5.509

5.509

-

11.955

Отпис на капитални средства

-

Ревалоризација на отпишани
капитални средства

-

Амортизација
Останати намалувања
Состојба 31.12.2020 година

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________

11.952

11.952

3
1.086.861

38.474

1.125.335

Овластен државен ревизор
_______________________
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AUNEAU VERITAS

3AEEAEIIIKI4 nO HAITPT H3BEIIITAJOT HA OBilACTEHIIOT IDITABEH PEBII3OP
EPOJ 0r 202r 03 03/l HA MI4HUCTEPCTBOTO 3A nPABnA
- CMETRA HA OCHOBEH EYAET 637

{.2 Orxaucucxu HrReruran
Bo apcra co Haoror oA ToqKa 4.2 @naatcucrn H3Beulran, floaroqKa 4.2.1, atnaeja 2 u laaesara npenopaKa.
MnHxcrepcraoto 3a npaBAa nojacHysa aexa ao copa6orxa co npercraBHrql,r oa KptlsHqHuor cy,,:l Bo reKor Ha
2021 rotusa ce pa6orerue Ha ycorr'racyBalbe aa $axruurara co cMerKoBoacraeHara cocroj6a ua ue6eror, Ho
:apa.{u o6euHocra H pa3HoBHAHocra Ha onpeMara 6eure aorosopexo Aa ce floqera Hoanor u:eeruraj 3a nonuc
:a 2021 roagHa 3a Aa noroa KoHeqHo ce HjBplxH orcranyBabe Ha Hcrara co cKryqyBaRe Ha Aoro8op },t
3anHcHHK 3a npeaaBalbe.

Co or"rea Ha roa urro HacrarryBa llep[oaor Ha BprxeEe Ha peaoBHrr rlorlHclr, cMeraMe
Ilperopanara
BO speAOBeH

,, aa ce clpoBeae BoHpeaex nollrrc!, Bo

,{eKa

Koueqnror urnelrraj rpe6a aa ce nperlopmy,rupa

nOIIlC,,.

Bo npcra co Haoaor o.q roqxa 4.2 rDnnancxcxu HiBerrrarl, noaroqKa 4.2,2 u
o6pat,roxeuxero

npenopamnre'

e cneaHo:

A,ruueja l:
He ja nptQaltaue :a6ereurxara ,qexa MNHucrepcraoro 3a fipaBna He pacnoJlala co BacTHHHTH I o6jerrusxn
floraroull co xou 6n ce [orBp.{Hna Bpe,tHocra Ha [ [eurpa,rHoro reno 3a oa3eMeH HMor , o.il rIpHqHHa uro ce
pa6oru :a Qarcrypu r BpeMeHH clrryaualt Kox ce eBliaeHTrrpaHr4 Bo neploaor ua u:rpaa6a ra o6jerror (20072008). CornacHo q-neH l3 craa 2 atule,eja 2 o.q 3arouor 3a cMerKoBoacrBo Ha 6yueru u 6yuercxu KopHcHHut4.
neT roarHH ce qyBaaT cMeTxoBoncTEeHL ,qoKyMeHTr Bp3 ocHoBa Ha xoH ce BHeceHU rIoaaToIIH Bo.qenoEHHTe
rnnru. l4uaj(x npe,ltsxA rxro 6apaHxre aoKyMeHTr ce nocrapfi or flpeaBnleHxor 3aroHcKtl poK 3a qyBa[Le.
MnHucrepcraoro He e Bo MoxHocr 1a ra o6e:6eaN.
l4cro raxa. Ha[oMeHyBaMe .{eKa oBHe.(oKyMeHTN 6u,re npeauer Ha peaxrlja Bo nper\o.rHH pear:nu rora 6n,re
npe3eHTlpaHr.i H pa3f,reayBaHH.

Anuxeja 2:

Mnarcrepcrroro 3a rrpaBAa He ce cornacyBa co:a6e,teuxara aexa 3a noapaqHHTe o.u,le,reunja uer'ra
flpe3eMeHo aKTlrBHocrH ra o6e:6eaysarue Ha loxyuearaquja 3a npaBoro Ha Koprcrelbe Ha HeTBHxHH crBapli
oa [pHqHHH rxTo:
- Eaes,[en oa floapaqHrre o,u.qe,reHxja ce cMecreHH ao o6jerrr Ha J'roKarHara caMoynpaBa roja ro nnra
KopHcHHqKoro npaBo Ha o6jerrure s:a rse flO HeMa MoxHocr 3a rrpeHoc Ha Kopr.rcHl.rqKo rrpaBo u co
TOa Hrrry MOXe Aa Ce npe3eMaT aKTHBHOCTH 3a OrrpeAenyBalbe Ha BpeaHocTa Ha ae,'roBHHoT npocTop

H

HefoBo cMeTxoaoacTBeHo eBh.qeHTHpaH,e.

-

Apyr aeJr oA noapaqHxre oa.[ereHuja ce ao o6jerrN Kou ceyure He ce anr4uaHn ao Karacrapor xa
HeABHxHocrh Ha Peny6,rrxa Ceeepna MaxeaoHaja. Ce AoAera He ce H3Bprxh HhBHo H3noxyBalbe co
reoaercKrl e.la6opar li ynuc Bo Karacrapor, HeMa MoxHocr 3a aoaenyBa*e Ha KopHcHHqKoro flpaBo x
orr;rxa MuuncrepcrBoro 3a rrpaBAa He e Bo MoxHocr ra npe:elre 6a,ro KaKBH aKrHBHocrH.

llnraj(n ro [peaBlra obpauloxeurero fa,lBere aJrrHe[, cMeraMe aexa Haoaor 4.2.2 r npenopaxnre no
rlocrasar oa KoHeqHHor nrseurraj Hnx aa ce npeQopuy,rnpaar.

oaHocHHor nao4 rpe6a,1a ce

I

3A 6 EJI E III

Kn II O H A II PT 14 3 B E III TA J O T H A O BJTAC TE H n OT,4 DICA B E H
EPOJ 0l 2021 03 03/l HA MWHUCTEPCTBOTO3A nPABnA

P E B II 3 O P

- CMETKA HA OCHOBEH EYAET 637
4.3. Kopncrerce Ha cpeacrBara cor,'IacHo 3aKoHcxrr nponrcH

Bo apcxa co Haoaor oa roqr(a 4.3 Kopncreu,e Ha cpe,4crBara corJ'racuo 3aKoHcKr npon[c[' noaroqra
o6parroxeHrlero e c,rerHo:

.1.3.1,

3a6e,reurrara Bo Hao.rlor 4.3.1 xoja ce oaHecyBa Ha roa aexa HcnJ'rara Ha Qaxrypx no .(oroaopor ra
pe3epBauxja Ha aBHoSHnerH r oprauu'raurja ua cneuuja,ruu neroBH 3a excrpa.qHuxja ra norpe6Nre xa
Mnxrcrepcraoro 3a rrpaBAa Bo rexor Ha peBHAHpaHara ro/lrHa ce spure,ra 6er KoMnrerHa florxpenyBaqra
,loxyueurauuja KoH QaKrypHTe, He e ocHoBaHa oII npHqHHa uro rou cexoja Qaxrypa Nr'ra fiptl,rror xoMn,rlerHa
[pe[HcKa Ha 3a.qorxeHHTe J.rxua 3a pe3epBauuja na 6alelu co flpnlro3x oa noHy.qeHHTe reroBH H ueHfi fi
cneuxQnrauNja 3a H3BpueHara yc,ryra. flpr.r ro& ceKoj nar u:6paua e Haj[oBonHara noHyaa. He caMo o,t
ac[eKT Ha ueHara ryKy t-t o.q acneKr Ha BpeMeHcKHor pox:a pea.rr:aurja ra ercrpaarurjara co or;Iea aeKa ce
pa6orr :a cneuxja,rna ycr'roBr r.r lerosr.,{ono.;rHxrerHo Bo reKor Ha pean:xjara [o6apaHo e or AreHulljara
aa o6eg6eaa KortHH oa BCfl cucreuor co orne,q Ha [peaBnAeHoro Bo aoroRopor, Ho o.q crpaHa Ha AreHqujara
ao MHHlcrepcrBoro 3a npaBra e aocraBeH o,qroBop Bo xoj e uaaeaeHo aexa He Moxe,qa ro o6et6eaar acroro
o! npHqHHa urro roa ce pa6orn ra:6xpHN Qaxrypr Ha KolI He cror caMo Muxncrepcraoro 3a npaaAa ryKy H
ocraHarfl npaBHH H Qn:xvrcn nxrra 3a Kolr Bo oapeaeH nepno.( ce KynyBaHH 6urera, Kaxo norBpaa Ha
nperxo,lHo 3HeceHoro rli npnnoxyBaMe oaroBopr.rre oa Arenunjara o123.09.2021 rollaHa H o.t 30.12.2021
roa Ha co npunor oa .rlBe $axrypu oa ECfl cNcreu KaKo fipaMep 3a yaug. Ilpn,ror Oaroropn.
ocHoaa Ha ropeHaBeAeHHTe npHqHHH He ce cofJracyBaMe co KoHcTaTaul'IJaTa .qeKa n,raKalbeTo Ha
Sarrypure He e Bo corracHocr co rueH 12 oa 3axosor 3a cMerKoBorcrBo ua 6yuerare r 6yuercxrre

Bpr

KOpHCHHUH.

,[ono,'ruure,'ruo, reuajrtr ro npeaBuil n Qarcror rexa oa 2021 rotuna xa6asxara ta asxo6r.Jrerfl ta
excrpaanurja ce c[poBeAyBa no Mruxcrepcrso ia BHarperrrH[ pa6oru, cueraue aexa Haoaor rpe6a 4a
ce 3ocraBx oA Koneqnxor xtneurraj xaxo 6ecnpelueren,

Bo apcra co Eaoaor oa roqxa 4,3 Koprcrere Ha cpeac.rBara corJracuo 3aKoHcKn npo[Hcrt, rroaroqKa
4.3.2 n aaaexara npeuopaxa, o6pa3JroxeHrfero e c,'re.qHo:
Oa ,[ouecyearsero la 3axosor 3a nourreHcKu yc,ryrx A,( Maxe,loHcxa norxra Bo 2010 roaNua (C,ryx6ex
BecHHK Ha PM 6p. 158/2010) Mareaoucra nourra KaKo aaBare,r Ha yHnBep3aJrHara ycnyra uMa eKcKr,ry3HBHo
rrpaBo aa o6e:6e4yaa poepBlrpaHlr nourreHcKu yc,ryru. Hauuxor ua <[oprrruparue Ha ueHlrre Ha rHe ycnyrH e
perynripaH co 3axouor 3a frorrreHcKl.r ycnyrn ]r ueHHTe HeMoxar Aa 6HAar npeAMer Ha ,qoroBop, H]rry
MeHyBaH[ co AoroBop. [o6aaaruero Ha ycnyr].r oa AA MarceaoscKa lourra e r.H. ycnyra no npucran KaAe
ycnoBxTe rt,t oapeayBa noH-vayBaqor o.IlHanpe.q. Cor,racno roa. npHeMor ua ceroja nparKa flpercraByBa
cruIyqyBalbe Ha noce6ex AoroBop cnopeA oAHanpeA yrBpIeH[Te onrxrfi ycnoBrr ua A.( ra llolrrreHcrx
coo6paltaj MaxeAoscxa nourra. Hcto raxa. HarnacyBaMe .[era MaxeAoHcKa noura A.( e no rpxaBHa
concrBeHocr, Co or,reA Ha roa uro onurrxTe ycnogH ce oAHarrpeA onpeAeJreHn, ueHara e QoplrrpaHa rp:
ocHoBa Ha tarou n MaxeAoHcKa tlolJTa HMa eKcK]'ly3HBHo rrpaBo Aa o6er6egyaa pe3epBHpaHH [or]lTeHcKH
yc:ryrr, 6ecnpeauerHo e cKnyqyBalr,e Ha onur aoroBop. 6xaej(a crre ycnoBl noa rou ce ao6nga ycnyrara ce
3axoHcKl,r onperenea,.r H He Moxe Aa 6lr,!.ar MeHyBaHH co Aot-oBop, Hllry lraK ].rMa Apyr acneKT 3a ,[o6HBaH,e x
nnakarse Ha ycnyrara xoja He e perynupaHa co 3aKoH H 3a xoja 6n rpe6a,ro 4a ce cKryqn orrtrlT aoroBop.
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3AEETIEIIIKIT IIO HAqPT N3BEIIITAJOT HA OB.'IACTEHNOT TDIUBEH PEBI,I3OP
EPOJ 0l 2021 03 03/1 HA MITHWCTEPCTBOTO 3A IIPABIA
- CMETK4 HA OCHOBEH EYAET 637
MnHucrepcraoro 3a npaBAa KoHTHHyHpaHo KopHcrH yc,'ryrH o4 A.{ ra nourreHcKH coo6pakaj Maxe.{oncxa
florr]Ta Bo aoMaureH coo6pakaj u HeMa cK,'ryqeHo ontrrr rofoBop! a ,{3P uer'ra HajaeHo 3a6e,'IeuKa no oBa
rrpatrratr,e. Bo nperxogHara peeN:r.rja eo KoseqHror u:seurraj oa 17.05.2017 ro.l[Ha e .aaaeH flper,lot- 3a
cnpoBeayBalse jaaHa Ha6asrca :a KopHcrese Ha ycnyrH 3a 6p3a noIUTa Bo aoMau,eH tr ueiyHapoleH coo6pakaj.
rrrTo e Bo H3MHHaTHoB [epHoA HcnoqHryBaHo, l.i HeMa HI..IKaKBa 3a6erelxKa, HHry rlpenopaKa 3a cKryt]yBaEe
AoroBop 3a petynxpame Ha Meiyce6HnTe flpaBa I o6BpcKH 3a.B.ocraBa Ha rIparKH Bo BHarpe[rHror H
uefyuapo4uuor coo6pakaj.
floxoHxperHo, MuuNcrepcraoro 3a [paB,[a fH KopHcrl.r noureHcxuTe yc;lyrlrre oa A.( MaKeaoHcKa flou]Ta
acr;ryqxBo Bo BHarpeuHHor coo6paKa, a cornacHo qres 92 oa 3axoHor :a [oureHcKa ycryra Kaae e
yrBp,{eHo neKa AA Marceaoscra tro[lra HMa eKcrury3uBHo lpaBo.qa o6e:6eayaa pe3epBHpaHa [otr]TeHcKH
ycr'ryrh

ro

31 .12.2021

rolna.

Bo o,{Hoc Ha Kopacre}Lero Ha ycJryr}.rre o1 ueiyxapogHrlor coo6pakaj, Mrurcrepcrroro 3a rIpaBAa Bo cryqan
Kora ce flpakaar rrparKu co crporo .loBepnhBa co.qpxr.rHa nua norpe6a oA Kopacretle Ha rIouITeHcKH yc,'Iyru 3a
6p:m noura co eKcnpecHo Hcflpakarbe H .qocraBa Ha rrparK]r (craugapgHa gocraBa Ha AoKyMeHTH u naKer].I) co
KophcreH,e Ha aBHoHcKH rpaHcflopr. 3a raa ue,r, cor,racHo 3aroror :a jaaHu Ha6aBKll, cflpoBe.[eHa e nocranKa
:a jarHa Ha6aaxa N Muuncrepcrro 3a rrpaBAa cx;ryqn Aoroaop co uajnoao,ruror noHynyBaq 3a KoplrcrelLe
ycnyrH o,q ueiyuapogHlror coo6pa(aj.

Ha

r

$arcror urro Ao6NsaBero Ha ycnyrara e uenocHo perynHpaHo co 3aKoH l{ ce
ocrBapyBa Bp3 ocHoBa Ha 3aKoH,6e: lroxuocr 3a oflpeAeryBabe apyrn yc,roBn co aoroBop, cMeraMe.[eKa
I4uajfut ro nperBl.rA Toa, KaKo

HaoAor rr rrpeflopaxara !a roqrca 4.3.2 rpe6a Aa ce rr3ocraBar oA Koneqnror n:senrraj. BoeAso
oqeKyBaMe aa ce u:6puue H a,rHHeja 4 oa PesNN.Iero Ha noqeroKor ua t,t:seulrajor xoja r,racu: ,,[orosop:a
perynapalbe Ha lrefyce6HNre npaaa lr o6rpcra 3a aocraBa Ha nparKa Bo BHarpe HHor u ueiyHapo,tHNor
coo6paftaj ne e cx.nyrea".
Co ue,r aa ce nocrafiH rro yraxyBal+,ara, yure Bo rexor xa pesN:r.rjara Mxancrepcrroro 3a rlpasna flp[cranr
KoH cKrryqyBarbe Ha aoroBop. (Ilparor .{orosop 6p. 03-3035/1 ot24.11.2021 roguHa. )
6, Har,racysarse Ha rrparrrarla 3a He]t3Becxocr H KoHTIrHyllrer

Cueraue aexa co HaBeaelrHre cocroj6u Bo roqKHTe 6.1 u 6.3 Ha[pr n:neurrajor e uenorpe6no
oopeMeHer co rroaarorlH Korr ce oaHecyBaar Ha eaeH rloaoJlf BpeMeHcKL rlepno,q a xofl sefte ce
3aBprrreH[ H 3apaaH roa rpe6a aa ce H3ocraBar oa KoHeqsuor HsBelxraj Kal(o HaIMHHaTH.
7.

Ocranarx npa[an,a

Bo npcxa co

roqxa

7. Ocranarn rrparrran a, noaroqKa 7.1 o6par,roxennero e cJreaHo:

flo oasoc Ha yKiD(yBalLero coapxaHo Bo noaroqxa 7.1 a roe ce orHecyBa Ha :a6e,reurxure oKony pery,rxpalbe
Ha ycnyrara 3a flocpeAyBa*e 3a yrocrHTe,'IcKH yc,ryru, MauncrepcrBoro 3a [paBAa BeaHau flpe3eae
aKTr..rBHocrH r no6apa ol CO3P ao [orosopor 3a Bpuelbe Ha oflurru H 3ae.{HHr{KH pa6ora N yctyru za 2022
rorHHa na 6naar on$areur ycnyrxre oa 6lrtlero ao o6jerror Ha MnHxcrepcrBoro KaKo ycnyru 3a
nocpeayBame.,{o uoueHror Ha no/IrorByBa}be Ha Ogroaopor no Haqpr u:seurajor oa CO3P Heuaue
ao6ueso roBparHa NHQopuaur.rja:a 6apalbero. ( flpmor,{onuc 6p. 03-3178/1 oa 13.12.2021 roauxa).
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3A EEJIEIII KU

HA OB.TIA C TEHIIO T !DI(A B EH PEB IT3 oP
TO 3A IIPA B!A
EPOJ 0 I ) 02 I 0-i 0'3/2 HA MTIHIIC TE PCTB o
CME TKA HA OCH o B EH E vuE T 6 3 I

no HAA P T 143 BEII]TAJO T

I
:a6eleutra KoH HaoAor 31 xoia ce
Muuucrepcrnoro 3a npaBAa He ce coulacyBa co AaAeHara
3a npeBeHTHBHo H aAanruBHo
oAHecyBa Ha roa AeKa ltcnJlara Ha $ar<ryprl no 'U'oronopnre
BO Ap)l(aBHH HHCTI4TyIIHH Ce nptuela 6e:
oApr(yBaH,e na coQrnep 3a noJlararbe Ha [cnuTu
KoMnJIerHa norKpenyBaqKa Aot<yuenraquia roH @ar<rypure
xopr'rcH"LlH'
3a cMeTKoBOACTeO na 6yqerr',t're I-{ 6ygercrnre

cnporuBHo Ha qJIeH 12 o4 3ar<ouor

na6aer<a r<age MnuncrepcrBoro 3a
Bo raa Hacora, noiacHyBaMe AeKa ce pa6oru:a rpynna
opraH ce iaoyoa
a raro
npaBAa ce iaByBa KaKo eAeH oA KopllcHlll{HTe Ha,floroeopor'
'[oronopeH
IlMa AoroBopeHo ycnoBnTe' BI'lcMHara Ha
Bnagara Ha Peny6lrana Cenepua MaregoHnia rola u rlt
oApxyBarbe 3a ceKoi KopHCHl4K I(aKo u
MeceqHHTe r,r3HocH 3a npeBeHTnBHo n aAanrHBHo
HaquHor na n.na(arse Ha $anrypnre'

e gexa nlatiamero :a
Bo q:res 5 eo Aoronopo'r og 2018 r'r Bo AoroBopor op' 2020 4ecfunnpaHo
(e ce npult't no AocraBeHa $ar<typa 3a ceKoi Kopl'tcHI'tK nooAAeJrHo Bo
npeBeHrHBHo oAp)KyBalbe
(e
ce AocraByBa Ha AoroBopHl.{or opraH Itoi
3aKoHCKu yrBpAeH pox, a ronuia o4 (laxryprlre Aa
oA cure I(opHcHHl-lH' r<oi ao onoi
ro cneAu rt I(oopAHHHpa peAoBHoro naalian'e Ha cfaxrypure
a ue Mt'tuucrepcrBoro 3a npaBAa'
cny,{ai e Blagara Ha Peny6arar<a Ceeepua Manegounia'

cror AeKa ua xpaior Ha Meceqor
Bo qreH 9 no noclegHara peqeHrrrla Bo ABara AoroBopr

oAHocHo Ha Baa4ara Ha Peny6::uxa
HocHrenor na ua6asKara e AonxeH Ha AoroBopHlror opraH
aRTHBHocru Bo ae'lor Ha
CenepHa Maxe4oxuia Aa u AocraBH nperneA Ha 143BpIxeHIl
npeBeHTHBHOTO OAp)KyBa}I e 3a AaAeHIIOT MeCeq'

ceKoia MeceqHa $anrypa Ha
oBa npon3neryBa AeKa HocureJlor na Ha6asKa'ra KoH
npeueA 3a H3BpUeHI4 aKTI',tBHOCTt4 BO MeceqoT
KOpHCHI4UI4Te Ueua o6opcra Aa AocraByBa

O.q

ocBeH Ha AOI-OBOpHHOT OpraH

KoHrponara
Bara yrop4euure Knay3ynH Bo AoroBopor ynaryBaar Ha 3aKJryqoK AeKa

Ha

e o6npcxa Ha AoroBopHHor opraH KaAe e AocraByBaHa
Qarcrypr,rre 3a rlpeBeHTIBHo oApxyBa]be

norr(penyBaqKa gor<yr'leuraquia KoH HCTUTe'
HcraKHyBaMe Ael(a He ce cornacyBaMe
Bps ocuona Ha flperxoAno HaBeAeHoro o6pa:nox<eulre'

coKoHcraraql4iaraAeKaua(aBeroHa$arrypl'rreHeeBocorjlacHocrcoqneH12og3aroHor:a
H cMeraMe AeKa HaoAor H npenopaKara
cMerKoBoAcrBo na 6yqernre u 6yqercrure KopHcHllllu
BoeAno r'r ocHoBor 3a I'r3pa3yBabe
no r4cruor rpe6a ga ce l't3ocraBar og l(oneunraor u3Beurai'
Ha Mr,rcJIeIse oqeKyBaMe Aa 6HAe flpe0opMynupaH'
lt,lu ucmepcngo n nPaeoa
qytoec xu 6P. 9
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Bo Bpcxa Bauero 6aparse sa AocraBa Ha Konl4h o4 Saxryprare o,q BSP c%creMor, 3a c|lTe h3AaAeHrl r[axrypr o4
Haua crpaHa 3a r3MhHarara 2020 to4u+a, go npxnor e oAroBopor.

AocrasyBarbe xa 5Ct1-BSP Billing and Settlement Plan 3a oApeAeH BpeMeHcxH neproA, cenexrr4paH hcnyqrBo 3a
eAeH AoroBopeH OpraH, HE e MoxHo.

go6rea 3a cure H3AaAeHx aeuo lanetu oA crpaHa Ha kopr,rcHlll{o?
ncrnor, n Toa 3a caMo Bo nocneAHlTe 3 Meceq!.I oA AeHeuH,loT AeH.
SC[|-BSP Billing and Settlement Plan, ce

Ha

Bo xHrepec ra 4o6para AenoBHa copa6orxa, no6apaxo e oA IATA (lnternationalAir Transport Association),4oxoaxy

nocror uoxloct 6apaHrre Oaxrypu Aa
Aa ce orcrpaHx 3a6eneuj(ara o,a,A3p.

Hta

rx AocraBar, co

uJTo

l4crrre 6u rn npenpatune Ba Bac Aa

l-by Bejc O0 Tpa8e,

23.09.2021.
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flouuryranr,

oa cr4creMor Ha Ko}r HI4e rI.1
6apane 3a aocraBa Ha KonI{'I o4 $arrypure
roa, no npulor BN npaxar.ae cKeHrrpaHl,l oaKrypu
r{3aaBaMe aguo 6u.nerure ,u re"r"aruru 2020
np3au 3a narHI'IKor oa Baurara uscruryuuja 'Kaxo
Ha KoI,I KaKo llrro e IIpIrKoKan arno 6uaeroT
il'ro Hne ru I'I3aaBaMe L nopa'Ell
;; Br;6p*r;*r"r" r,u Qarrypure ce cr{Te aBl'lo 6ulerr.r
He cMe Bo
[arHIlIu{Te.3a K-ou-ce I.t3'[a'[eH[I aeuo 6ureru
4r.rcrpeulrja Ha KoMl{HTeHTur" o.qno"'o
caMo Ha
ultE
Oprau
caMo Ha eAeH
'(orosopen
MoxHocr so uerocr Aa BI4 aocraByBaMe L3Beurraj
Eaen flarnur.

ii; ;;'-;;'B"o,ero

Blaroaapurr're aa pas6uparero u copa6orxata

Co noqlrt
iOIEIA VASOVSKA
ATA Certilied Agent

e

booking@ newwaysoflravel com mk

m +389 70 22 66 76
o^ +389 2 32 32 234

ress: blvd. Kliment Ohridski no 30
1, Skopje, 1OOO, Nodh Macedonia
F

newwaysoftravel.com. mk
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FCAGBILLDET

Billing Period:200201

(01

AGENT BILLING DETAILS

76-3 2075 3 NEW WAYS OF TRAVEL OOOEL

-FE8-2020 to 07-FE8-2020)

REFERENCE: 7G320753 - 20o2o1

NEW WAYS OF TRAVEL DOOEL

lnternational Air Transport Association

BLVD KLIMENT OHRIDSKI 30

BSP MACEDONIA

Skopje 1000
Macedonia
VAT : 4080013535326

Paseo de la Castellana 95
Planta 5

SkopF 28046
Macedonia

NOTES:

STAT

column:

column:
Std Comm Rate column:
Trantaction Amount

(') = STAT code amendcd
(') = lndudes Pseudo Cash
(') = Commission control applied

Column:
column:
Std Comm Amt column:
FOP
COBL Amount

(') = Rel€ded to Cash

O

= lncludes PSC Commissionable tax6s

(') = Indudcs Commissaon on taxes

TRNC '+'ln clniundion with previous docurnent
FARE Amount: Total Transadion Amount - Taxes and Feos + Ponallies
COBL Amount: FARE + Cornmissionable Taxes
Bala.rce Payable: Traosa.tion Arnount CA FOP (or 0) - Std Comm - Supp Comm +/- Tax on Comm (except where Actuel Commi3sion is adopt€d)
RTDN: Related Ticket Oocument Numb€r
WAVR: waiver code
ESAC: El€clronic Settlemenl Authorbation Code

Messages:Please Note : lf your billing at group level results in an amount to your favor, it wrll b€ cleared through an SPCR in the eadiest possible billing unless you
provide IATA with your bank account details 5 working days before the co.responding remittance dale. For such purpose, please contact us via our Customer portal
http:/ {4w.iate.org/customer.
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FCAGBILLDET

AGENT BILLING OETAILS

76.3 2075 3 NEW WAYS OF TRAVEL DOOEL

Billins Period:200903(1 6-SEP-2020 to 23-SEP-2020)

REFERENCE: 76320753 - 200903

NEW WAYS OF TRAVEL DOOEL

lntemational Air Transport Associafl on

BLVD KLIMENT OHRIOSKI 30

BSP MACEOONIA

Skopje 1000
Macedonia
VAT : 4080013535326

Pas6o de la Castcllana 95
Plante 5
Skopje 28046
Macedonia

NOTES:

STAT column:
(') = STAT oode amsnd.d
Transacilon Amount column: (') = lncludG Pi€udo Cash
Std Corrm Rato column:
(,) = Commi$ion cont ol apptied
TRNC

FARE

Amount Total

'+'

ln conjundicn with pfevious doqJment

FOp Column:
COBL Amour{ colum'|:
Std Cornm Amt column:

(.) = Ro,ed.d to Cash
(.) ! Inctud.r pSC Commissbnabh tax.s
f) = lnctud$ Comrnissioi on rax€s

Transacdion Amount - Taxea and Fees + pcne[i63

COBL Amount FARE + Commissionable Taxes

B.lance Payabl6: Transaclion Amount CA FoP (or 0) - sld cotun - supp comm +/- Tax oo conm (€xcept where Actrat co.nmasston is edopted)
RTDN: Relatod Ticket Document Number
WAVR: Waiver Code
ESAC: Eleclronic Settle.nent Authorisati@ Code

tuessagos:Ple8sg Noto : lfyour billing at group level results in an amount to your favor, it will be cle€red through an SPCR in thc earliest pGsible billing unhss you
provide IATA w{h your bank account details 5 working days beicre th€ concsponding romittance date. For sudl purpose, pbes€
contad u8 via our Cugtomcr poatal

SUMMARY
CATEGORY

Giaxo Tot

t (tlo,

MACEDONIA
CATEGORY
25'StP-m2O

BSP

05:36:55AM
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AGENT BILLING DETAILS

76.3 2075 3 NEW WAYS OF TRAVEL DOOEL
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[!ny6rrna Ce*pra [latrear*ttia

Mnxxcrspcroo ra rrPaDIa

ap.Gr 1

,(o C.nyx6a 3a onuTr rl 3aeAHHtlKx Pa6orr
na BraAara Ha Peny6rxxa Ceaepxa MaxeTlorruia
aApeca: flnoulrag
1000 Cronie

Il PFI/l

llpccrera EoropoAnqa

c'.oni'

n( lt

r--o-rrla'rc

6p. 3

M fl'l': Ll raecryBalbe

llov myoax

r.

lr:recryraue AeKii cornacHo npenopara o4 OBnacrcHt-to'l ilpxaueH PebH 3rtp 3a
tr3upule a pcun:lria a $Hrtittrcrt.rr{ !r:tlr(:III r;l!i rt pettttrtria Ha ycornaceuocr :a 2020
tl
toAnHa Ha Mnxucrepcrno 3a [paBAa 6apartle ao noouot,{'orooop ]a Bptllen'e olllll'll{
y(nynr 3a
:JaeAH[qKH pa6orx ra 2022 ronr'rxa [a ce Hanpann Aoflonnylarhe uo /leror rta
nocpcAyrarbc co ttrlo (e 6r,r1a't ortrla'r'eltn ycnyrl-{Te o,u 6x$ero no o6iexror xa
MlrHncrepcraoro raAe *.e 6uAe HanraceHo Aexa 3aKyleqor AI'rpeK1'Ho *e r"ry $axlypnpa
rta I$unxc t eJx'r'tr(n'(l lla Hlopluenrn'e yl (x1H'reilc(ll y':Jlyl H llo 6nQero'
Be
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P€nv6A,{ka Ceseoxa MakeaoHHra
Rep'ublika e Maqidonise se Veriit

i l-ci pes or KAU lii, 3?l: l": B"" Ai Et?#
ao.n,.S;2))'t ll
,i. | -ll:l$*zoC rgnto/Sh kup

:

3a nouJreHcKx coo6pariaj ,,Ilourra xa Ceaepxa Maxegoxrja" Bo ApxaBHa
concrBeHocr-Cxonje, yn"Opqe Hr,rxonos"6p.46 Cxonje, 3acranyBaHo oA
reHepanHuor AupeKTop M-p JaHr4 Marpagynu ( Bo noHaraMouJHr4or reKcr: fiaearen
xa ycnyra).
EA6. 4030997339674 EM 6C. 5 1 68678 crra. 27005 1 6 867 801 07 2 Xanx Easxa
AJq

2. MrxrcrepcrBo 3a npaBAa, yn"flr,trr,rrarpr,re 9ynoacxu" 6poj 9 Cronje- t_lexrap
3acranyBaHo oA Mr4Hrcrepor ru-p Eojax Mapuvra( (eo noxarauouJHt4or reKcr:
Koprcxrx na ycnyra)
EAB 4030990254525 EMEC 4065964 xupo cMerKa 07001001463714 HEPCM
NPEAMET HA flOTOBOPOT

9nex 1
['lpegruer xa osoj ,(oroeop e perynHpaH'e
o6apcxu na flaearenor Ha ycnyru 6 Koprcxuxor
nouTeHcKl,{ ycnytv:

HA
HA

ueryce6uure npaBa
ycnyn4 3a BpuJeEe

-npueM,npeHoc,copTupa6e H AocTaBa Ha noujTeHcKl,t npaTKu Bo BHaTpeuJeH
MeryHapoAeH noureHc(H coo6patiaj

nPrEM, nPEHOG,COPTI,iPAIbE

14

u

Ha

I

AOCTABA HA nOUTEHCKh npATKh
t{nex

2

flpuenor Ha nouJTeHcKr4Te nparKu, (o6ravnr, KHr4xeH!4 u 4pyru) ke ce apuu
npexy flogpyxxrr{a FUflC Cxonje 2 nourrexcxa eAr4Huqa 1000, IloApyxxrqa
tlP[C Cxonje 'l , nou:rexcra eA]'tHtlqa 1010 , nou.rrexcKa eA Hhqa 1 1 30, noulrexcxa
eArlHr.lqa 1 104, norurexcxa eAuHr4qa 020, floapyxxrqa l-lPflC Teroao nouJreHc(a
eAuHr4qa 1200,flogpyxxrqa LlPnc [ocrreap noureHcKa eAr4Hllqa 1230,
Ilogpyxxrqa IPIIC Kr,reeo nouJTeHcKa e,quHHqa 6250, noLurexcKa e.qhHHqa 6530
Maxegoxcxu 6pon no,qpyxnrqa {P[IC Oxprg nou.reHcKa eAr4HHLla 6000,
noureHcKa eAuHuqa 1250 Ae6ap, nouJreHcKa eAfiHt4qa 6330 Crpyra ,llogpyxxrqa
LIPflC Errona noureHcKa eAHHr'lLla 7000 nourreHcKa eAuHuqa 7310
Pecer.,nou.nexcKa eAr4Huqa 7240 fleuup Xracap, lloApyxHxqa l-lPJlC flpnnen
noujreHc(a eAr4Huqa 7500 ,noLurexcKa eAl4Hr4Lla 7550 Kpyueeo ,flogpyxxrqa
UPrIC Benec noureHcKa eAuH!'rLla 1400, Iloapyxxnr{a l-lPfiC KyMaHoBo
'1

1330 Kpnaa flananxa, noulTeHcxa
Huua
e.qHHhqa 1360 Kparoao, IloApyxxr'rqa l-lPnc Ulrun nourreHcKa e'q
Caeru
2220
eAuHuqa
200O,noureHc(a eAuHI4qa 2210 flpo6uwrxn'nollreHcKa
Koraxr nourreHcKa eA'tHllqa 2300' nourescra
flogpyxxrqa
i;il
-Braxraqa, l-lPIlC
noureHcKa eAhHHLla 2320 ,Qenveeo' noulreHcKa eAuxrqa
eA[Hr4qa 231i1
?ooo'
zSSo bepoeo, IloApyxxrr{a HPnc Crpvurua nourr:H:Ka
nouTeHCKa eA[Hl4qa

1

300, nor.r.rrencKa eAHHr4qa

^TI::f

eAxHr4qa 2460
noulTeHcKa eAylHnqa 2421 Pagoeuu' noureHc(a
eAr4Huqa 1480'
BanaHgoeo,l-loApyxHxqa qPnC feerenr'rja nourreHcKa
tl'iitc xa""a"pqy noureHcKa eAttHt4qa 1 430 KaeaAapllu' noureHc(a

n;6fr ;r;"

lr

fr

Ha npueMHa

e.qhH}lqa 1440 Herol,rxo Bp3 ocHoBa
BOAI4 BO

KHura

-nhcr (o6p l-l-3) roj ce

AynnnKaT.

{nex 3
ycnyru
e AonxeH Bo ropHror AeceH aron Ha
nouJTeHcKh
Ha
Kopucxuxor
cexoja noutreHcKa nparKa Aa BrucHyBa orneqaroK co coApxt{Ha "llou:rapuHa
nfiaTeHa so nouJra (ce xaeegyaa 6pojor xa nouJTaTa)", Bo BHarpeujeH nouJreHcKl'l
co6pa(aj ra "PORT PAYE " eo r.aeryxapogex nouJreHcKt4 coo6pa*aj'
f]e,{art4re ke rlt uapa6oru KopucHt4Kor Ha ycnyra.
9nex 4
nparKu Aaearenol
noureHcxt4Te
Ha
Ilpra npueuor

Ha ycnyrfi e AonxeH Aa
ja
ga
Bo
npueMHa KHura'
aanuule
,t
ja npecuera noulTapuHara aa ceroja nparKa

9nex 5
.QaaarenorHaycnyruceo6epsyeanpuMeHuTenoulTeHcKl4npaTKrAarh
BpaqyBa Ha npueMaquTe, oAHocHo Aa rn ornpeMt 3apaAt AocraBa, cnopeA
ycnoBl,lTe rrBpAeHu Bo nponlcuTe sa Bpluetbe Ha noureHcKt4 ycnyrH'

HAI{I,IH HA NNAKA}bE
Ynex 6
ycnyra eAHaur
Aagarenor Ha ycnyru tte apu:u $arrypuparue 3a u3opu:eHara
MeceqHo 3a ycnyara xoja e usepu:exa Bo nperxoAHt4or Meceq'
laaarenor Ha ycflyru rie npecuerysa nourapuHa sa ceroja nparKa cornacHo
l-lenoeuuxot Ha yHuBep3anHa ycnyra Bo BHarpeuJH14or nouJTeHcKr4 coo6pa|taj'
Liexo"xuxor Ha nouJTeHcKr4Te ycnyty Bo BHaTpeuJHl4or nouJTeHc1n coo6pa(aj HaABop
t.t
oA onceror Ha yHlBep3anHara ycnyra, l-lexosxrror Ha noce6Hu' aononHrrenHu
llpaaunxuxor 3a onpeAenyBabe
Apyrh ycnyru noBp3aHu co noureHcKl'lre nparKu,
nouJreHcKa ycnyra Bo
yHrBep3anHa
xi'noieoira qeHu 3a roneM!,r Kopt4cH[qu Ha
BHarpeuHuor noureHcKl,l coo6pariaj u l-leHoexrxor sa ueryuapogeH nouJTeHcKl'l
ycflyrara'
Kot4 ce npltMeHyBaar Bo MoMeHTor Ha AaBalse Ha
coo6pakaj
' oirrypa
3a c re u3BpueHu ycnyrra ke r3rorBr4 ,{rapexqrajara xa laaarenor
Ha ycrlyra Bp3 ocHoBa Ha AofiaBeHuTe noAaroLlx oA noApyxH'lLlure'

t{nex 7
(e ro ynnaru HaBeAeHHor
Kopucxuxor Ha ycnylara ce o6epsyea gexa
Ha npheMor na $arrypara'
r43Hoc Bo $aKrypara to po* og 30 Aexa oA .qeHor

t{nex

8

ycnyru nMa npaBo
HeHaBpeMeso nnakarse , Aaaarenor Ha
oA AeHOT KOra
ga npecueryia Ka3HeHa KaMara no cranKara yrBpAeHa co 3aKoH'
co nnaiauero'
Koprcnuror Ha ycnyru 3anagHan Bo 3aAoqHyBaue

Bo cnyvaj Ha

onurh

oAPEA6t4

9ner

9

Ha noTn$uyBarbeTo
Oaoi ,QoroaoP ce cMera 3a cKnrleH co AeHoT
ABere AOroBopHt4 cTpaHu

'

oeoi fioroaop ce

9nex 10
roAuHa oA AeHor
cKnyHyBa 3a nepuo'q oA eAHa

norn,rryea*eto oA ABere AoroBOpHo
JN

oA

Ha

crpaHx'

2

t{nex 1't

ga eaxu
AoroBopor Aa npecraHe
-6es
fiorosopxure crpaHr4 ce cornacHu
nog 6000'00
e
HHBo Aa
*a
H3Hoc
orKa3eH pox ao cnpraj 6a*'yp'pa"or
'ect*'o
Aa r Kopt'lcrt, noureHcK,re
ycnyru lie Moxe
xop'""i5i'*
uJro
raKa
.qeHapu,
Hairll Ha nnakabe' co KynyBalbe Ha
ycnyrra 6es nornuuaH go'o"op co roroBt4HcKr
BtipMaH
co

nouTeHCKt/tTe nparKr4 H nna(al6e
noureHcKh MapKu 14 HT4BHO nene|6e Ha
Bp3 ocHoBa Ha npo-saKrypa'
pacKuHe eAHOCTpaHo,. AoKOnKy eAHa oA AoroBopHt'tre
noroBoooT ,o*" A"
""
cTpaHuHerHu3BptlJt/to6apcxrarerrBpAeHHcooeoj.EoroaoP.Ha eAHa oA AoroBopHure
u3BecryBabe
,floroeopor a" p"a*'iy* no'n'"t',te*o
Meceq'
crpaHul 14 TOa co oTKa3eH poK oA eAeH

orragHuorpo*..norry""g"r"*"oAAeHOTKOraHac[rypeHHaqHHorKa3or
My ce coonuryBa Ha ApyruoT AOrOBapaq'

9nex { 2

AoroBop (e ce nputte-uyeaar
3a ce utro He e npeAB'tAeHo co oBoi
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Прилог
Одговор
на забелешки на
Нацрт извештаите на Овластениот државен ревизор
На ден 30.12.2021 година добиени се забелешки на Нацрт извештаите за извршената
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на
Министерство за правда бр.13-144/9 од 26.11.2021 година, за сметката на основен
буџет 637 и 631, од раководното лице м-р Бојан Маричиќ министер во Министерство
за правда, заведени во Државниот завод за ревизија под број 28-13/1 од 04.01.2022
година.
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и
констатирано е следното:
Сметка на основен буџет – (637)
1.

Забелешката на препораката дадена по констатираната состојба во точката 4.2.1
алинеја 2 која се однесува на спроведување на вонреден попис на
канцеларискиот мебел набавен за Основниот кривичен суд, усогласување на
фактичката состојба со сметководствената состојба и склучување на договор за
предавање на мебел, се прифаќа односно терминот ,,вонреден попис’’ ќе се
замени со ,,редовен попис” заради отпочнување на периодот на вршење на
редовни годишни пописи, што ќе биде прилагодено и во Конечниот извештај.

2.

Забелешката на констатираната состојба во точката 4.2.2, алинеја 1 која се
однесува на отсуство на вистинити и објективни податоци со кои ќе може да се
потврди вредноста на објектот Централно депо за одземен имот делумно се
прифаќа, поради дополнително доставени информации, поради што
препораката во Конечниот извештај ќе биде соодветно прилагодена.

3.

Забелешката на констатираната состојба во точката 4.2.2, алинеја 2 која се
однесува на непреземени активности за обезбедување на документација за
правото на користење на недвижни ствари во подрачните одделенија, поради
што не е можно да се определи вредноста на дел од објектите и нивно
сметководствено евидентирање претставува образложение за наведената
состојба, односно и понатаму останува потребата да се обезбедат документи за
потврдување на сопственоста и правото на користење на објектите во кои се
сместени подрачните одделенија на министерството. Во врска со наведената
состојба констатиран е наод изнесен во Конечниот извештај на ДЗР точка 4.1.3,
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за извршена ревизија на регуларност за 2016 година, за што од страна на ОДР
дадена е и препорака, по која од страна на министерството не се преземени
активности и препораката е не спроведена.
4.

Забелешката на констатираната состојба во точката 4.3.1, која се однесува на
исплатата на средства без комплетна поткрепувачка документација кон
фактурите и не прикажување на попустот во цената на билетите на начин
предвидено со склучениот Договор не се прифаќа, од причина што истата
претставува известување за начинот на постапување при избор на понудите за
авиобилети, известување за побарана дополнителна документација од
Агенцијата и дообјаснување на причините поради кои Агенцијата не била во
можност да обезбеди копии од БСП системот согласно предвиденото во
договорот. Наведеното не ја менува констатацијата дека согласно договорот е
предвидено плаќањето на извршената услуга да се изврши по достава на
фактура со прилог спецификација за извршената услуга како и доставена копија
од BSP системот, а во цената на билетот попустот посебно да се изрази.
Договорниот орган кој ја спроведува постапката за јавна набавка самостојно ги
утврдува условите во договорот и доколку смета дека нема потреба од одредена
документација, истата не треба да ја предвидува со одредбите од договорот.

5.

Забелешката на констатираната состојба во точката 4.3.2, која се однесува на
нерегулирани меѓусебни права и обврски помеѓу давателот и корисникот на
поштенските услуги се прифаќа поради дополнително доставена
документација, а констатацијата во Конечниот извештај точка 4.3.2 се брише.

6.

Забелешката на констатираните состојби во точките 6.1 и 6.3 која се однесува на
преземени активности во текот на ревизијата за обезбедување на Одлука за
престанок и давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерство за
правда, запишување на правото на користење на објектот Министерство за
правда во АКН по завршувањето на ревизијата, како и нецелосен попис на
канцеларискиот мебел набавен за Основниот кривичен суд не се прифаќа.
Согласно Методологијата за работа на ДЗР доколку одредено прашање има
влијание на финансиските извештаи во наредниот период потребно е истото да
се истакне, односно поради материјалната вредност на констатираните состојби
во точките и заради дополнителните активности што Министерството треба да
ги преземе односно да се изврши процена на евидентираниот градежен објект и
да се изврши редовен попис на канцеларискиот мебел, да се склучи договор меѓу
двете институции и да се пренесе вредноста од сметководствената евиденција
на Министерството во евиденцијата на Основниот кривичен суд.
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7.

Забелешката на констатираната состојба во точката 7.1 во делот Останати
прашања која се однесува на непредвидена услуга за посредување за
угостителски услуги во склучениот договор помеѓу СОЗР и Министерството и
непредвидено директно фактурирање на закупецот на Министерството
претставува известување за преземени активности односно од страна на
Министерството доставен е Допис до СОЗР за дополнување на новиот Договор
за вршење општи и заеднички работи за 2022 година со услуги за посредување,
по кој до моментот на подготвување на забелешките од страна на
Министерството, СОЗР нема доставено повратна информација. Преземените
активности од страна на министерството ќе бидат соодветно обелоденети во
Конечниот извештај.

Сметка на основен буџет – (631)
1.

Забелешката на констатираната состојба во точката 3.1, која се однесува на
исплатата на средства без комплетна поткрепувачка документација кон
фактурите како потврда за реализација на обврските односно кон фактурите не
се приложени работни налози за извршената услуга, како и Преглед на
извршени активности во делот на превентивното одржување за дадениот месец
не се прифаќа поради не доставени дополнителни докази кои ќе ја оспорат
констатацијата во наодот, а информациите дадени во образложението беа
земени во предвид во текот на извршувањето на ревизијата.
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1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
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