РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
Бр. 1103-454/8
Скопје, 13.10.2006 година
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските

извештаи на Министерството за правда (во понатамошниот текст МП), сметка за
приходи наплатени од органи за 2005 година, кои се прикажани на страните 4, 5 и 6.
2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој Извештај е извршена

согласно член 2 став 1 и 2 од Законот за државна ревизија и Годишната програма
за работа на Државниот завод за ревизија, согласно член 8 од Законот за државна
ревизија.
3. Извршена е ревизија за 2000 година и издаден е извештај за финансиските

извештаи на Министерството за правда, а за останатите години, кои `и претходат
на годината што е предмет на оваа ревизија не е извршена ревизија.
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој Конечен извештај, претставуваат

одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано
од:
- Мери Младеновска - Ѓорѓиевска, министер за правда.
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој Конечен извештај, прикажан на

страните 1 до 3, и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1,
засновано на извршената ревизија.
6. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е планирана и извршена од страна на

ревизорски тим на Државниот завод за ревизија, во периодот од 29.05. до
28.07.2006 година.
7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е да

овозможи ревизорот да изрази мислење:
- дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат
финансиската положба и резултатот на финансиските активности во
согласност со применетата законска регулатива и
- дали е остварено законско и наменско користење на средствата кои
претставуваат државни расходи.
8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на

годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија
со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
Сметка за приходи наплатени од органи
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
9. Ревизијата е извршена

во согласност со Стандардите за Државна Ревизија на
Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (ИНТОСАИ) кои
се пропишани за примена во Република Македонија при вршењето на државната
ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се
добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни
погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување
на користените сметководствени принципи, како и на важните проценки направени
од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, давање општа
оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни
финансиски трансакции. Веруваме дека извршената ревизија ни обезбедува
разумна основа за изнесеното мислење.

10. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2005 година дадени како составен дел
на овој Конечен извештај, ревизијата го утврди следното:
10.1. Неправилности во искажувањето на приходите и расходите:
10.1.1. Ревизијата не можеше да се увери во реалноста и објективноста на
искажаните приходи на МП во вкупен износ од 230 илјади денари поради
неприложена документација за основот на уплатата кон налозите за
книжење, спротивно на Законот за сметководство на буџетите и
буџетските корисници. Овие приходи според целта на дознаката се
однесуваат на приходи од продажба на одземена роба од физичко лице
во износ од 147 илјади денари и приход од донација од странство во
износ од 82 илјади денари. И покрај барањето на ревизијата за
доставување на соодветна документација, истата не беше дадена на
увид, со што се ограничува делокругот на испитување спротивно на
Законот за државна ревизија.
10.1.2. Приходот во вкупен износ од 247 илјади денари што е остварен од
наплатен надомест од продажба на одземена роба во износ од 147 илјади
денари и наплатен надомест за трансфер на осудено лице во износ од
100 илјади денари, во текот на 2005 година не е уплатен на соодветните
уплатни сметки за јавни приходи што е спротивно на Законот за буџети и
Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните
приходи, и има за последица неосновано располагање и користење на
средства што се приход на Буџетот на РМ.
10.1.3. Ревизијата не можеше да се увери во реалноста и објективноста на
искажаните расходи во МП поради непостоење на соодветна
поткрепувачка документација, што се однесува на исплатените средства
од повеќе ставки по извршни судски решенија во вкупен износ од 1.949
илјади денари, без дадени документи на увид на ревизијата за потврда на
основот на исплата, односно дали и во колкав износ се работи за плаќање
на судски решенија по основ на работни спорови или друг основ, или за
плаќање за неоправдано осудени лица, по завршена судска постапка,
согласно Законот за кривична постапка. На ваков начин МП го ограничува
делокругот на испитување што е спротивно на Законот за државна
ревизија, и покрај доставеното писмено барање во текот на ревизијата за
обезбедување на комплетната документација за исплата. Исплатата по
судските решенија го нарушува редовното работење на МП и
предизвикува неисполнување на веќе преземени и договорени обврски
према добавувачите.
Препораки и мерки:
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
Сметка за приходи наплатени од органи
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

1. Во сметководствената евиденција да се евидентираат различните видови на
приходи врз основа на соодветна документација (уплатници и други документи)
за уплатените средства на сметката на МП со цел потврдување на износот и
основот по кој се плаќа.
2. МП во соработка со Министерството за финансии да превземе соодветни мерки
и воспостави процедури со цел јавните приходи по основ на надомести од
продажба на одземена роба и надомести од трансфери на осудени лица
редовно и навремено да ги уплатува на уплатните сметки за јавни приходи во
Буџетот на РМ, согласно Законот за буџети и Упатството за начинот на
евидентирање и распоредување на јавните приходи.
11. Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките 10.1.
и 10.2. не изразуваме мислење за реалноста и објективноста на финансиските
извештаи на Министерството за правда-сметка за приходи наплатени од органи,
под 31.12.2005 година и резултатот од финансиските активности за годината која
завршува со тој датум согласно важечката законска регулатива.
12. Според наше мислење, освен за наодот во точка 10.1.2, кај Министерството за
правда – сметка за приходи наплатени од органи е остварено законско и наменско
користење на средствата во финансиските трансакции кои претставуваат државни
расходи за 2005 година,.
Скопје, 12.10.2006 година
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
Сметка за приходи наплатени од органи
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2005 година
во 000 денари

2005

2004

Приходи
Неданочни приходи
Капитални приходи
Трансфери и донации
Вкупно приходи

4.664
0
75
4.739

5.009
310
69
5.388

Расходи
Тековни расходи
Стоки и услуги
Субвенции и трансфери
Социјални бенефиции
Вкупно тековни расходи

3.550
0
41
3.591

4.928
385
0
5.313

184
184

0
0

3.775

5.313

964

75

964

75

Опис на позицијата

Капитални расходи
Капитални расходи
Вкупно капитални расходи

Вкупно расходи
Остварен вишок на приходи - добивка пред
оданочување
Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на
приходи - добивка пред оданочување
Нето вишок на приходи - добивка по оданочување
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
Сметка за приходи наплатени од органи
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
во 000 денари

2005

2004

Тековни средства
Парични средства
Активни временски разграничувања
Вкупно тековни средства

964
293
1.257

75
0
75

Вкупна актива

1.257

75

Тековни обврски
Краткорочни финансиски обврски
Обврски спрема државата и други институции
Пасивни временски разграничувања
Вкупно тековни обврски

245
48
964
1.257

0
0
75
75

Вкупна пасива

1.257

75

Опис на позицијата
Актива

Пасива
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