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Апстракт од конечен ревизорски извештај 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Клучни утврдени состојби: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   *               позитивно,           со резерва,               неповолно,                 воздржување 

Клучни субјекти опфатени со ревизорскиот 
извештај: 
Министерство за внатрешни работи 

Предмет на ревизија: 
Ревизија на финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност на сметката на буџет 
од самофинансирачки активности (787) 

Цел на ревизијата: 
Да се добие разумно уверување дали финансиските извештаи се 
ослободени од материјално погрешни прикажувања и дали 
активностите и трансакциите се во согласност со законската регулатива 
 

Клучни утврдени состојби: 
- Воспоставена е само финансиска, но не и 

материјална евиденција на прехранбени 
производи набавени за потребите на 
одморалишта во Охрид, Крани и Пониква 

- За потребите од храна и пијалаци во 
одморалиштата на Министерството вршени 
се набавки без да се спроведат постапки за 
јавни набавки согласно Законот за јавните 
набавки и без да се склучуваат договори. 

Издадено мислење/заклучок*: 
 

Со извршената ревизија за 2020 година, 
изразивме мислење со резерва за 
вистинитоста и објективноста на 
финансиските извештаи. 

                                                                                
За усогласеноста на финансиските трансакции 
со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставените политики 
изразивме неповолно мислење.            
                                                                               

Клучни препораки: 
- Изработка и донесување на сметководствени 

политики и нивна имплементација при 
вреднувањето и евидентирањето на залихите 
на материјалите,   

- Набавката на храна и пијалаци во 
одморалиштата на Министерството, да се 
врши согласно законската регулатива. 

Клучни системски слабости: 
 

/ 
 
 
 
 

Добиени забелешки на нацрт Извештај: 
Од страна на овластеното лице на 
Министерството добиена е една забелешка на 
Нацрт извештајот на овластениот државен 
ревизор. 

Одговор на добиени забелешки: 
Забелешката на Нацрт извештајот претставува 
известување за преземените активности за 
надминување на констатираната состојба во 
Нацрт извештајот. 
 
 


