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Резиме 

 
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи на 
Министерството за внатрешни работи на сметката на буџет од 
самофинансирачки активности (787) за 2020 година, заедно со ревизија на 
усогласеност. 
 
Со извршената ревизија за 2020 година, изразивме мислење со резерва за 
вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и неповолно мислење 
за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставените политики. 
 
Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи на 
Министерството за внатрешни работи на сметката на буџет од 
самофинансирачки активности (787)  за 2007 година и изразено е мислење со 
резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за 
усогласеноста на активностите, финансиските трансакции, информациите со 
релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики.  
Извршена е ревизија на усогласеност на начинот и постапките за доделување на 
договорите за јавни набавки кои се реализираат во 2015 година на 
Министерството за внатрешни работи и издаден е извештај во кој изразивме 
заклучок со резерва. 
 

Од причина што од извршената ревизија е поминат подолг временски период во 
кој законската регулатива има претрпено измени, имплементацијата на 
дадените препораки од претходната ревизија не беше предмет на тековната 
ревизија. 
 

Со извршената ревизија на финансиските извештаи за 2020 година, заедно со 
ревизија на усогласеност констатиравме недоследности во начинот на 



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

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

евиденција на прехранбени производи набавени за потребите на објектите за 
сместување и исхрана-одморалишта во Охрид, Крани и Пониква односно 
воспоставена е само финансиска, но не и материјална евиденција на истите. 
Целокупните потреби од храна и пијалаци вршени се набавки без да се 
спроведат постапки за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки и без 
да се склучуваат договори односно директно се набавувале од економските 
оператори, за што се доставувани и платени фактури, во вкупен износ од 8.563 
илјади денари, што преставува 32% од вкупните расходи. 
 
Од страна на овластеното лице на Министерството добиена е една забелешка на 
Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, истата е разгледана и 
утврдено е дека претставува известување за преземените активности за 
надминување на констатираната состојба во Нацрт извештајот. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи од страна 9 до 11 

заедно со ревизија на усогласеност на Министерството за внатрешни работи на 
сметката на буџет од самофинансирачки активности (787), 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 на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за 
државна ревизија. 
 

1.3. Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи  и за 
усогласеност со закони и прописи на Министерството за внатрешни работи на 
сметката на буџет од самофинансирачки активности (787) за 2007 година и е 
изразено мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските 
извештаи и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната 
законска регулатива, упатства и воспоставените политики. 
 

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на 
раководството на Министерството за внатрешни работи застапувано од: 
 

- Оливер Спасовски, министер за внатрешни работи од 31.05.2017 до 
02.01.2020 година и од 30.08.2020 година и 

- Наќе Чулев, поранешен министер за внатрешни работи од 03.01.2020 до 
29.08.2020 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. 
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1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од 
точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и 
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални 
аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски 
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. 
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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. 
 

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 14.06 до 
10.12.2021 година кај Министерството за внатрешни работи од тим на Државниот 
завод за ревизија во состав. 

 

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

Извршена е ревизија и е издаден извештај за финансиските извештаи на 
Министерството за внатрешни работи на сметката на буџет од 
самофинансирачки активности (787) за 2007 година и е изразено мислење со 
резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за 
усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставените политики. Од причина што од 
извршената ревизија е поминат подолг временски период во кој законската 
регулатива има претрпено измени, имплементацијата на дадените препораки 
од претходната ревизија не беше предмет на тековната ревизија. 
 

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, одржан на ден 30.12.2021 година. 
Од страна на овластеното лице на Министерството добиена е забелешка на 
Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 10-742/3 од 22.03.2022 
година. Забелешката се однесува на препораката на точката 4.1.1.,  истата е 
разгледана и утврдено е дека претставува известување за преземените 
активности за надминување на констатираната состојба во Нацрт извештајот.  
Забелешките и содржината на одговорот на забелешките се прилог на 
Конечниот извештај. 
Констатирани се следните состојби: 
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4.1. Финансиски извештаи  
 

4.1.1.Министерството располага со објекти за сместување и исхрана-одморалишта во 
Охрид, Крани и Пониква,  за вработените во Министерството, како и за 
надворешни корисници. Намената на објектите, организацијата и 
раководењето, работното време, начинот на сместување, исхрана и одржување, 
контрола на објектите, начинот на работа и нормативот за подготвување на 
планските оброци се уредени во Правилник1.  
 

Со увид во интерните акти, сметководствената евиденција и расположливата 
документација, констатиравме дека состојбата на залихата на материјали-
храна и пијалоци во магацините, кујните и бифеата во одморалиштата на 
31.12.2020 година изнесува 3.884 илјади денари. Донесено е интерно Упатство2, 
во кое е уреден начинот на евидентирање и вршење на попис на залихите во 
магацините,  но не е уреден начинот на вреднување на залихите при нивниот 
прием и издавање.  
За приемот и издавањето на прехранбени производи од кујните воспоставена е 
само финансиска, но не и материјална евиденција за следење на влезот и 
излезот по одделни артикли. Притоа, приемот на храната и пијалоците во 
магацините и кујните во одморалиштата се евидентира по плански цени 
утврдени во Решенија3, а при издавањето од кујните истите се раздолжуваат по 
цени утврдени во ценовник за услуги за сместување и исхрана4,  а не според 
реално издадените артикли. Како резултат на вака воспоставената евиденција 
на приемот и издавањето на прехранбените производи, во сметководствената 
евиденција се појавува разлика односно повисока вредност на потрошени од 
примени производи, која на крајот на годината се нивелира и искажува како 
вишок по попис.  
Истакнуваме, дека со извршениот попис на залихите на прехранбени производи 
во одморалиштата во Охрид и Крани кујните за 2020 година, утврден е вишок во 
износ од 1.551 илјади денари, кој всушност не претставува реален вишок на 
прехранбени производи во кујните на крајот на годината, туку е резултат на 
воспоставениот начин на вреднување и евидентирање на залихите во текот на 
годината. 

                     
1 Правилник за работа на објекти за сместување и исхрана во Министерството (Охрид, Крани и 
Пониква) број 1311-10130/1 од 31.01.2020 година 
2Упатство за начинот на евидентирање и вреднување на залихите на материјалите, резервните делови 
и ситниот инвентар  во магацините на МВР број 13.1.1-93506/1 од 25.12.2015 година 
3 Решение за формирање на Плански цени за прехранбени артикли за подготвување на јадења во 
Објектите за одмор во Охрид, Крани и Пониква број 18.2.3-108272/1 од 27.12.2019 година и Решение за 
формирање на Плански цени за пијалоци за подготвување на јадења во Објектите за одмор во Охрид, 
Крани и Пониква број 18.2.3-108271/1 од 27.12.2019 година 
4 Решение за формирање на Ценовник за услуги за сместување и исхрана во Објектите за одмор на 
Министерството во Охрид, Крани и Пониква број 18.2.3-108269/1 од 27.12.2019 година 
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Наведените состојби се должат на не донесени сметководствени политики како 
специфични правила и практики усвоени од страна на Министерството што не 
е во согласност со Правилникот за примена на меѓународните сметководствени 
стандарди за јавниот сектор на готовинска основа5 и влијае на водењето на 
комплетна и точна сметководствена евиденција во известувачкиот период, како 
и соодветно и вистинито презентирање на состојбите во финансиските 
извештаи. 

 
Во текот на ревизијата преземени се активности6 за формирање на работна 
група за изработка на сметководствени политики на Министерството за 
внатрешни работи.  
 
Препорака: 
Одговорното лице на Министерството да продолжи со започнатите активности 
за изработка и донесување на сметководствени политики и нивна 
имплементација при вреднувањето и евидентирањето на залихите на 
материјалите. 

 
4.2. Користење на средствата согласно законски прописи  

 
4.2.1. Во текот на 2020 година донесен е Правилник за работа на објекти за 

сместување и исхрана 7 во кој е уреден начинот на набавка на храна и пијалаци 
за потребите на објектите за сместување и исхрана на Министерството, во 
Охрид, Крани и Пониква. 
Од извршениот увид на приложената документација ревизијата констатира 
дека за целокупните потреби од храна и пијалаци вршени се набавки без да се 
спроведат постапки за јавни набавки согласно Законот за јавните набавки и без 
да се склучуваат договори односно директно се набавувале од економските 
оператори, за што се доставувани и платени фактури, во вкупен износ од 8.563 
илјади денари, што преставува 32% од вкупните расходи. Ваквата состојба не е 
во согласност со член 15 од наведениот правилник, во кој е уредено дека 
набавките на прехранбени производи и пијалоци се вршат согласно прописите 
за јавни набавки и одредбите на Законот за јавните набавки,  со што не е 
овозможена конкуренција и еднаков третман на економските оператори. 
Истакнуваме дека во 2021 година спроведени се постапки за јавни набавки и 
склучени се рамковни спогодби согласно кои од октомври 2021 година се вршат 
набавки за одморалиштата на Министерството. 

                     
5 „Службен весник на Република Македонија“ број 116/05 
6 Известување број 17.2.2-3636/1 од 13.12.2021 година 
7 Правилник за работа на објекти за сместување и исхрана во Министерството за внатрешни работи 
(Охрид, Крани и Пониква), Број 1311-10130/1 од 31.01.2020 година 
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Препорака: 
Одговорното лице на Министерството да продолжи со отпочнатите активности 
за набавка на храна и пијалаци за потребите на објектите за сместување и 
исхрана на Министерството, согласно законската регулатива и интерните акти 
на Министерството. 
 
Основ за изразување на мислење 
 
Вкупниот ефект од изнесените наоди во точките 4.1. и 4.2. кои се основ за 
изразување мислење се однесуваат на начинот на евидентирање и набавка на   
прехранбените производи во одморалиштата на Министерството.  

 
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 Министерството за 
внатрешни работи 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, поради значењето на прашањата изнесени во точките 4.1. 
и 4.2., активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани 
во финансиските извештаи на Министерството за внатрешни работи, не се во 
согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени 
политики. 
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

жение 2020 2019

Приходи
Неданочни приходи 3.1.1. 25.049 37.264
Трансфери и донации 3.1.2. 35.190 35.834
Вкупно приходи 60.239 73.098

Расходи
Тековни расходи
Стоки и услуги 3.2.1. 24.750 34.757
Вкупно тековни расходи 24.750 34.757

Капитални расходи
Капитални расходи 3.2.2. 2.023 3.152
Вкупно капитални расходи 2.023 3.152

Вкупно расходи 26.773 37.909

Остварен вишок на приходи - добивка пред 
оданочување 33.466 35.189

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (787) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 10 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

жение 2020 2019
Актива

Тековни средства
Парични средства 4.1.1. 33.491 35.225
Побарувања 4.1.2. 3.567 3.719
Побарувања од вработените 4.1.3. 2.497 2.193
Активни временски разграничувања 4.1.4. 46 468
Залихи 4.1.5. 3.885 3.799
Вкупно тековни средства 43.486 45.448

Постојани средства
Материјални добра и природни богатства 4.1.6. 5.843 5.740
Материјални средства 4.1.7. 114.334 114.425
Вкупно постојани средства 120.177 120.165

Вкупна актива 163.663 165.613

Пасива

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи -                       421
Краткорочни финансиски обврски 4.2.1. 4 4
Обврски спрема државата и други институции 4.2.2. 45 47
Пасивни временски разграничувања 4.2.3. 39.552 41.177
Вкупно тековни обврски 39.601 41.649

Извори на средства
Извори на капитални средства 4.2.4. 124.062 123.964
Вкупно извори на деловни средства 124.062 123.964

Вкупна пасива 163.663 165.613

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
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   во 000 денари

О  П  И  С
Државен јавен 

капитал 

Останат капитал 
(залихи на 

материјали и ситен 
инвентар) Вкупно

Состојба 01.01.2020 година 120.165                 3.799                                123.964                     

Зголемување по основ на: 2.353                     14.813                               17.166                         
Набавки 72                            13.269                                13.341                         

Останати зголемувања (по основ на 
презадолжување на опрема по 
организациски единици и по  
вработени, кога опремата се враќа и 
констатиран вишок по попис на 
залиха на материјали) 157                          1.544                                  1.701                           
Ревалоризација на капитални 
средства 2.124                       -                                          2.124                          

Намалување по основ на: 2.341                     14.727                              17.068                        

Останати намалувања по основ на 
презадолжување на опрема по 
вработен и издадени прехрамбени 
артикли 17                             14.727                                14.744                        
Амортизација 2.324                      -                                          2.324                          

Состојба 31.12.2020 година 120.177                 3.885                                124.062                     

ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА
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Bo npcra co AocraBeHr,ror ar(T non ropeHaBeAeHlror 6poj u garyM r,r Bo rrpr4nor Haqpr
usneruraior na OsracreHI4or ApxaBeH peBr{3op 3a r43BprreHa peBr{3rria u cfuHaHcr,rcKr,r

Il3BeIrITaH r,I peBr,r3r,rja ua ycornaceHocr 3a 2020 roguHa Ha MnHracrepcrBoro 3a

BHarperrlHu pa6orz 3a cMerr(r.rre Ha ocHoBeH 6yqer (637) u (631), crraerr(ara Ha 6yper og
cairaocfuHaHcr,rpaqKr,r ar(rr4BHocrn(787), 14 cMerKr4re na 6yqer oA,qoHarllru(78515)u(785
20), ne rr3BecryBaMe AeKa vcrvtor e pa3rneAaH Bo ,qenor Ha AaAeHr4Te HaoAr,r lr
npenopaKr.r.

Bo npcra co noHcTarrlpaHara cocroj6a roja ce ogHecyBa ua pa6orerbero na MBP og

Ha4pr Irl:nerurajor 3a cMerr(a Ha ocHoBeu 6yger (637), Be ll3BecryBaMe 3a cneAHoBo:

4.2. Y cortaceHocr co 3aKoHH

Bo oAHoc Ha npeflopaKara noA ToqKa 4-2-l Aa ce AoHecar cMerKoBoACTBeHI,I

norl,ITr,rKr,r, flpanulHrdKor 3a cMerKoBoACTBeHI,I To.IIHTIIKI,I ua MBP e noArorBeH 14 AaAeH

Ha HoMorexHr,rqKo ypeAyBaH,e Ha HaAne)KHa [paBHa cnyx6a no [rro (e 6uge AocraBeH

na ogo6pyBame Ha MnuucreP.

Co gonecyBarbe Ha onoi goxypresr (e Ce AoypeAaT u Aonpeql'I3l'IpaaT oApeAeHI'I

cneqra6r,rru aa pa6orerbeTo n (e ce npr,rKaxaT BO AeTaJIII OCHOBHHTe pa6ornu npoqecu,

Ir3roTByBarbe Ha 6y4ret I,I KOHTpona Ha nlaftatbe, CMeTK0BOACTBeHa eBI'I,qeHIluia u nonnc'

npeCMeTKa H I,ICIIJIaTa Ha nrlaTa, co ousaftabe Ha Aen oA pa6orHnre rpoqecu sa ianuu

ua6aeKr,I Co qen 3aoKpyI(yBalbe Ha CHCTeMoT Ha BHaTpeIxHo yrlpaByBabe I{ I(oHTpona co

jannnre SuHaHcura.
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Peny6nr.rr<a CenepHa Mar<e4onuja

MuuucrepcrBo 3a BHarperlnlr pa6orfi

I4cro raxa co noHecyBarbe Ha oBoiAoKyMeHT rie ce rocrr4rHe r{enra - noArorByBarbero r,r

npe3eHTl4paH,eTo Ha cbr.rHaHcr4cnr4Te Lr3Be[rTaLr ,qa 6r.{AaT ycornaceHr4 co 3ar(oHCKaTa

pefynaTl,IBa u IIoA3aI(oHCI(r,ITe ar(Tr4 r{or4 fo ype,qyBaaT Haqr4HoT Ha BoAeHre Ha

,q eno BHI4Te KH H rr,r rr r43rorByBarbe Ha cf ra uauc ucKI,ITe 14 3Berrrra r{.

4.3 (DlrnanctacKr{ }r3Berrrra}r

Bo ognoc Ha nperopaKara roA TorrK a 4.3-2 Aa ce AoHece r4HTepeH aKT co xoj Iie ce
ypeIu HaqL.IH Ha BpeAHyBalbe Ha 3aJII,IXI4 npr4 HTTBHO r43AaBarbe, BO 3aBpUna $a:a e

pa6orara Ha pa6orHara rpyna 3a r{3MeHa Ha ynarcrBoro 3a Haqr,rH Ha eBugeHTuparbe l,t

BpeAHyBarbe Ha 3aJIIIXI,ITe Ha rrrarepujanl4, pe3epBHU AenOBr,Lr Cr4TeH r4HBeHTap BO

Maraqr.{Hr.rre Ha Mr,rHr.{crepcrBoro 3a BHarpeurrn pa6orr..r Bo Aenor Ha ypeAyBarbe Ha

HaqI4HOT Ha BpeAHyBaHre Ha 3aJII4xlITe np14 HI4BHO I43AaBarbe.

Bo HoBLIor cocbTBepcKr.r cr.rcreM npr,reMH[r{r4Te 3a norpoueH uarepujan Be(e ce

I,I3torByBaar u eBI4AeHTI,Ipaar corJracHo rIeHr4Te rro AoroBopr4, trrro 6erue vt

npe3eHTl4paHo 3a BpeMe Ha peBl43njara co Aa,qeHa cfaxrypa co npHeMHHrIa r43rorBeHa

npeKy HoBI4or cocbTBepcKr.r crrcreM r.r norBpAeHo e,qer(a e ycornaceHo, a n3gaBarbero Ha

norporxHr4or Marepr4jar no HaBeAeHr,ror cHCTeM ce eBLrAeHTr4pa cnopeA ocHoBeH MeroA

Ha BpeAHyBaFbe Ha 3anuxr{Te rpBa Bne3Ha rpBa H3nesna cf u-cfo Mero4a.

Bo npcrca co npenopar(ara eBr4,qeHTr4parbe Ha norporxHr,ror Marepr4ia.rr noog4erHo Bo

uarepuja-rrHara eBr.rAenquja, Bo HoBr4or cocprnepcrcpr cracreM nerle e BocnocraBeu onoj

Haqr4H Ha pa6ora pr ce KHr.rr(n no ruucfpa Ha aprrr(an cnopeg BLI.qor Ha ceKoi ua6aneH

vrarepujar npr4 npueM 14 H3AaBarbe.

Bo o4Hoc Ha rpenopaKara roA TorrKa 4.3.3 IleurpanHara rouucnja Aa Bplxu s6upHo

ycornacyBarbe Ha rrocroiaHr,rre cpeACTBa, no6apynaH,ara u o6BpcKlrre Ha HnBo Ha lleno

MgHracrepcrBo, Bo HoBr4or co$rnepcxu crICTeM Bo Aenor 3a nonnc LI3torBeH e MoAynor

3a nonr4c ra r(e 6ugar yHuSraqr4paHr4 r.I3BeIIrraI4Te 3a I(oMIacI4I4Te I4 aBToMarcI([ t(e ce

r,r3rorByBa:6npeH nperneg Bo Aenor ua uocrojaHl,ITe cpeAcrBa npeKy HoBI,Ior co$rnep u

r(e ce Bprrrr4 ycornacyBarbe Ha cMerKoBo,qcrBeHara cocroi6a co I,t3BeIIrraIaTe oA

6apnograpaHr4Te qr4Taqr4, 3aloqHynaj(u co norIl{cor Ha MBP sa 2022loAI4Ha- I4cro rara

i<e 6uge yHra$uqupau Haqr,rH Ha H3pa6orKa v AocraByBaH,e Ha I43BerITaI{Te Ha

nOAAAenHI4Te 59III4CHI4 ItoMI,IClIu 3apaAI'I Ia3IoTByBarre s6rapeH [IpelneA Ha HI4BO Ha

rlenOTo MI4HI4CTepCTBo 3a ycornaCyBalLe Co CMeTKoBOACTBeHaTa cocroj6a'

BO npcra Co npe[Opal(aTa CanAaTa Ha,qeB1a3Hure 6naraiHu Aa Ce npecMeTaaT IIo CpeAeH

Kypc Ha HEPCM o6ianeu Ha 31.72, I4MaMe sa6eremKa Ha BalIrara npenopaKa t4

yKaxyBaMe ,qeKa Ha AeH 31.L2.2020 roAI'IHa CanAoTo Ha AeBu3Hure 6aarainr'I uauecyna

HyJra, 6ugejkucor/racHo qrre1T o4 3axouor sa 6yqer6re, HeHCKOpI4CTeHI4TS CpeACTBa nO

Munucrepcrno 3a BHarpelrrHt{ pa6otu na

Peny6lr'rxa CeoePx a M axe gon r'r la

Yn. Iuuue MuPven 6P.9, Cxonie

Peny6,ruxa CenePxa Maxe,qou uia
+389 23177 222
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Peny6auxa Cerepaa Mar<egoxr.rla

MunncrepcrBo 3a BHarperrrHrr pa6orlr

ocHoB Ha noAI4rHaTa roroBl4Ha oI cMeTKaTa 3a peAoBHo pa6oTerbe(637) ce BpaTeHr4 Ha

cMerKara Ha ocHoBHr.ror 6yuer.

Bo 4elor o,q I,I3Beturajor 3. Buaauc ua rplrxoAlr r{ pacxoA}r, rroA Toqra 3.2.3
Cy6nenquu I,I TpaHcSepn, r4MaMe 3a6eneuKa AeKa r4cfrJrara Ha ornpeMHr4Hr.r He e
rInaHI,IpaHo HI4Ty Ce Bprxr4 oA cMeTr(a 637,4o9erca Bo Bpcr(a co r4cKalr(aHoro r4cnrara Ha

cTerIeH Ha I(apuepa, BaKoB HaAoMecTor( He e r.rcuraTeH HHTy L{3BprxeH oA cMeTr(a.

Bo npcna co r(oHcrarr4paHara cocroi6a Ko,a ce ogHecyBa Ha pa6orerbero ua MBP og
Haqpr Irl:reurajor 3a cMerKa Ha ocHoBeH 6yuer (631), Be r43BecryBaMe 3a cne,qHoBo:

4.2 @ ulg.anrcu cKr,r rr 3Be rrrra r{

Bo oguoc Ha rlperopaKara rtog ToqKa 4.2.14a ce BocrrocraBu aHanr4Tr4qKa enra4eHquja
Ha [p]IxoILITe no ocHoBor no noj ce ocrBapyBaar, Bo HoBr4or cocfrnep 3a

cMerl(oBo,qcrBeHo pa6orerre Boc[ocraBeHa e aHarrr,rruqKa eBr4AeHqraja Ha rrpr4xolr,rre
corJracHo ocHoBor no xoj ce ocrBapyBaar u ynnarvre ce eBr,rAeHTupaar 14 cnegar Ha

cneAHraBe npr4xo,qHr.{ noHra: 723211,-Perr4crepcKr.r ra6nn\u;724722-llacour4; 7241220-

Vlruw nacoruu; 7241221 JIu'aHu r(aprrr; 724119-BosaqKr,r ,qo3Botu;7241l91-Coo6pariajnn

,q o 3Bonr; 7 241222-ynJIarH o,q ocraHarla o 6pacqu.

Bo 4elor on r43Berrrraior 4.5naauc Ha cocroi6a, roA Torrra 4.2.3 O6spcKI,I 3a AaHoIIH
v. [plrAoHec]r oA 4o6nnxa, r.{MaMe sa6ereuxa Bo BpcKa co I4cKa}KaHoro AeKa

npor{eHerara no3rarlraja ce oAHecyBa Ha HenoAMI4peHI4 o6spcru I(oH Ap)KaBara, a

BcyrrrHocr rpe6a Aa rnac[ - [pecMeraH AaHoIt ua go6unra no 3aBpIxHa cMerKa I,I

r,rcTr.ror e nrraTeH Bo 3ar(oHcr(r4 rrpenBr4AeHr,ror por( Ha n"naI(arre go 15.03.202lroguna.

Bo npcra co noHcTarr,rpaHara cocroi6a Koia ce oAHecyBa Ha pa6orerbero na MBP og

Haqpr I4snerurajor 3a cMerKa ua 6yger oA caMocfuuancrapaql{H aKrI,{BHocrrI (787), se

r43BeCTyBaMe 3a CJIeAHOBO:

4.1. @uuancllCKlr I,I3Bellrrau

Bo ogHoc Ha rpenopaKara rro roqKa 4.1.1 yraxyBaMe 4eIta Munl4crepcrBoro 3a

BHaTpeuHI4 pa6Otra BSAH CMeTI(OBo,qCTBeHa eBl4,qenqraia Ha xpaHa u nuialor no

oAMopanr4rrrara na MBP Oxpu4, Itpanu u flonunna 14 3a nplleMor t'I lr3AaBarbero Ha

npexpar.a6eHuTe npoI43BoAI,I BOCIIoCTaBeH e CI'ICTeM Ha SnuancucKa eBnAeHquia n

uarepujalHo eBr4AeHTr4parbe 3a HI,IBHO CneAerbe npl4 Bne3 v Lt3/rle3 Ha apTuKnI'ITe IIO

ruraSpu Bo HoBI,Ior co$rnepcrll cI4creM.

MrHncrepcrno sa BHarpelrlHH pa6oru na

Peny6auxa CeoePHa Mar<egoH uia

Ya. [rluve MNpuen 6P.9, Cxonie

Peny6;rnxa CenepHa Mare4oxr'ria
+38923717 222

www.mvr.gov.mk
\.m*#
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Peny6,rura Ceaepxa Mar<e4oxuja

MrnrcrepcrBo 3a BHarperrrHr pa6orr

Bresor Ha npexpau6eHnre aprr.IKnr,r ce eBHAeHTT{pa rro ruu$pa Ha aprr4KaJr, KoJrr4q[Ha,

no Ha6aBHH rleHr.r, a r,r3rre3oT Ha roToBr4Te npor43BoAH rro [poAa]r(Hr4 rIeHH H pa3nr4Ka Bo

IIeHH corJlacHo llpanururu( 3a pa6ora Ha oAMopanlrurara, PeueHujara sa cfopr',rupame

r{eHr,r u Hoprvrau.rBr,rre }r3rorBeHl4 o.q crpaHa Ha OA,qenor 3a o[rrrrr4 r,r 3aelHr,rqKr,r

pa6orrr.

Co novur,

Ilogrornna:Maja cDrannnoncra-9ay *"-qil
Cu.rsa tpaircoscrca @ ^Kourpo.nnpaa:Eo6aHAraHacoecxp{ t

,0

MunNcrepcroo :a BHarperxHH pa6oru Ha

Peny6rrxa Cenepua Maxe4oullia

AP)KABEH
M-p Marga.ire

TPEIIIHI,I PAEOTI,I
I(I4

Y:r. fiNr'lve Mupveo 6p. 9, Cr<onie
Peny6lur<a CenepHa Maxe4ox nla

CouaceH:

+38923117222

www.mvr.gov.mk
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Прилог број 3  
 
 

Одговор 
на забелешки на  

Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор 
 
На ден 27.04.2022 година добиени се забелешки број 17-44683/1 од 21.04.2022 година 
на Нацрт извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија 
на усогласеност за 2020 година на Министерството за внатрешни работи (во 
натамошниот текст Министерството) број 10-742/1 од 22.03.2022 година, од 
овластеното лице на Министерството, заведени во Државниот завод за ревизија под 
број 10-742/8 од 27.04.2022 година. 
 

Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е следното: 
 
Сметка на основен буџет (637) 
 
1. Забелешката на дадената препорака на точката 4.2.1. која се однесува на 

започнатите активности на Министерството за изработка и донесување на 
сметководствени политики и нивна имплементација, претставува известување 
за текот на активностите кои ги презема Министерството во насока на 
спроведување на препораката. Имено, Министерството извести дека изработен 
е Правилник за сметководствени политики на МВР, кој е во фаза на 
номотехничко уредување и одобрување од министерот, која состојба соодветно 
ќе биде обелоденета во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор. 

 
2. Забелешката на дадената препорака на  точката 4.3.2. која се однесува на 

започнатите активности во Министерството за донесување на интерен акт за 
уредување на начинот на вреднување и евидентирање на залихите на 
материјали, претставува известување за преземените активности од страна на 
Министерството во насока на спроведување на препораката. 
Министерството извести дека во завршна фаза се активностите на работната 
група за измена на интерниот акт за евидентирање и вреднување на залихите на 
материјали, резервни делови и ситен инвентар, како и дека во тек е 
имплементација на новиот софтверски систем со кој ќе се надминат 
констатираните состојби.   
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3. Забелешката на дадената препорака на точката 4.3.3. која се однесува на 
мерките и активностите кои треба да се преземат при спроведување на пописот  
во делот на збирно усогласување на постојаните средства, побарувањата и 
обврските на ниво на министерството, претставува известување за преземените 
активности од страна на Министерството во насока на спроведување на 
препораката. 
Министерството извести дека со имплементација на новиот софтверски систем, 
започнувајќи со пописот за 2022 година ќе се обезбедат унифицирани извештаи 
од пописните комисии, како и збирен преглед врз основа на кој ќе се врши 
усогласување на сметководствената состојба со фактичката состојба на 
средствата, на ниво на Министерството. 
 

4. Забелешката на дадената препорака на точката 4.3.3. која се однесува на 
усогласување на салдата на девизните благајни по среден курс на Народната 
банка на РСМ објавен на ден 31 декември, претставува известување  за 
состојбата на искажаното салдо на девизната благајна на сметката на основен 
буџет (637) која состојба овластениот ревизор ја имаше во предвид во текот на 
вршење на ревизијата. Имено, утврдената состојба и дадената препорака се 
однесуваат на пописот на средствата, побарувањата и обврските за 2020 година 
на сите сметки на Министерството, при што утврдено е  салдо на девизната 
благајна на сметката на основен буџет (631).   
 

5. Забелешката на Образложенија кон финансиските извештаи, на точка 3. Биланс 
на приход и расходи, подточка 3.2.3. Субвенции и трансфери која се однесува 
на исплата на надоместок за степен на кариера за вработени врз основа на 
судски пресуди и исплата на отпремнина за одење во пензија, се прифаќа 
поради тоа што станува збор за техничка грешка. Наведената состојба ќе биде 
соодветно обелоденета во Образложенијата кои се составен дел на Конечниот 
извештај на Овластениот државен ревизор. 
 
Сметка на основен буџет (631) 
 

6. Забелешката на дадената препорака на точката 4.2.1. која се однесува на 
активностите кои треба да ги преземе Министерството за воспоставување 
аналитичка евиденција на приходите согласно основот по кој се остваруваат, 
претставува известување  за преземените активности од страна на 
Министерството за спроведување на препораката. 
Имено, Министерството извести дека во новиот систем за сметководствено 
работење воспоставена е соодветна аналитичка евиденција на приходите 
согласно дадената препорака. 
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7. Забелешката на даденото Образложение кон Нацрт извештајот за точка 4. 
Биланс на состојба, потточка 4.2.3 Обврски за даноци и придонеси од 
добивка, која се однесува на неподмирени обврски кон државата за данок на 
добивка, претставува известување  дека терминолошкиот израз „неподмирени 
обврски кон државата за данок на добивка“ се однесува на пресметаниот данок 
на добивка по завршна сметка кој доспева за плаќање во наредната година. 
Дополнителното објаснување за наведената обврска, ќе биде соодветно 
наведена во образложенијата кои се составен дел на Конечниот извештај на 
Овластениот државен ревизор. 
 
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (787) 
 

8. Забелешката на дадената препорака на точката 4.1.1. која се однесува на 
започнатите активности на Министерството за изработка и донесување на 
сметководствени политики и нивна имплементација при вреднувањето и 
евидентирањето на залихите на материјалите во магацините, кујните и бифеата 
на Министерството, претставува известување  за преземените активности во 
насока на спроведување на препораката, како и дека во новиот софтверски 
систем воспоставена е финансиска и материјално евиденција за соодветно 
следење на материјалите во магацините, кујните и бифеата на Министерството.  
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