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1.1. Предмет и цел на ревизијата 

 

Предмет на ревизијата е - Процесот на евиденција на редовноста на вработените во  

ОСУ ’’Ацо Русковски’’ Берово , односно начинот на контрола на работното време и –

Процесот на пресметка на платата на вработените за период од 01.05.2019 година до 

31.12.2019 година.   

Цел на ревизијата е да се утврди  дали се почитува  работното време од страна на 

вработените во училиштето,  како се врши контрола на времето поминато на работа , 

контрола на времето на доаѓање на работа , времето на заминување од работа , како и 

да се утврди , дали - Процесот на пресметка на платите  на вработените се врши 

согласно  позитивните законски  прописи.   

 

1.2. Вовед и општи информации    
 

Во средното училиште се врши воспитно образовна дејност , дејност која е од јавен 

интерес , се врши како јавна служба, утврдена со Законот за средно образование и 

Законот за стручно образование.  Воспитно образовната дејност во училиштето се 

изведува на македонски јазик и кирилско писмо. Орган на управување во училиштето е 

Училишниот одбор. Директорот е раководен орган, кој непосредно раководи со 

работата на училиштето, го преставува и застапува училиштето, одговорен е за 

законитоста во материјално финансиското работење на училиштето. Во 2019 година  

директор на училиштето е Сашко Корчовски. 

 

1.3. Процес  на евиденција на редовноста на вработените во училиштето 

Вовед: Менаџментот во училиштето има обврска да го организира извршувањето на  

воспитно образовниот процес од страна на наставниот кадар во училиштето , како и 

извршувањето на работните активности на јавната администрација и на другите 

стручно- административни служби  во училиштето. Освен организацијата  за 

непречено одвивање на работните процеси во училиштето , раковотсвото има обврска 

да врши и  контрола  на работењето  на сите вработени  во училиштето. Значи, 

раковотството треба да  следи како вработените ги извршуваат своите работни 

обврски, дали се редовни во извршувањето на наставата, дали го почитуваат 

работното време , времето на доаѓање и заминување од работа , се со цел да се 

обезбеди  подобра  организација на работата,  непречено и квалитетно  одвивање  на 

наставата , како главна дејност во училиштето.  

Опрема: За вршење  контрола на работното време во училиштето , уште во  2015 год , 

има набавено и инсталирано – Аналоген систем за видео надзор со мониторинг  и 

систем за евиденција  на работното време .  Споменатиот систем може да го 

контролира времето на доаѓање на работа и времето на заминување од работа , 

доколку вработените го користат споменатиот систем и се ЕВИДЕНТИРААТ  
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постојано.  Значи контролата на работното време во училиштето се врши со 

инсталираниот  - Аналоген систем за видео надзор.  

На барање на ревизијата да се достави  документацијата  што училиштето ја има за-

Евиденција на редовноста на вработените,  односно, за контролата што се врши за 

времето на доаѓање на вработените на работа и времето на заминување од работа,  

до ревизијата беше  доставен, Предмет-достава на документи , заведен со бр. 03-72/1 

од 27.01.2020година, со следните документи, 

1.    Преглед  на вработени  од системот за  евиденција за работното време од –
Аналогниот  систем  со видео надзор , Преглед за  период  25.12.2019 година  и 
Преглед  за период   22.01.2020 година.  
2.    Исто така беше доставен  –Список за вработени за следење на редовноста на 
работа и работно време за вработените во дисперзираните паралелки во Пехчево .  
Бидејќи во Пехчево нема –Електронски систем за евиденција , контролата се врши со 
потпишување  на вработените во –Списокот за следење на редовноста, која се врши 
со потпис на времето –часот кога  работникот доаѓа  на работа , како и потпишување 
во списокот за евиденција ,  на заминување од работа. 
 
 Претходни препораки: Ревизијата вршеше контрола на – Процесот на евиденција на 

редовноста на вработените во  ОСУ ’’Ацо Русковски’’ Берово , за период од 2018 

година , до 30.04.2019 година, кога се констатира  следната состојба,  училиштето има 

набавено –Електронски систем за евиденција , односно инсталирано  - Аналоген 

систем за видео надзор, кој што не e во функција и преку него не може да се врши 

контрола на редовноста на вработените . Препораките што ревизијата тогаш ги имаше 

дадено беa во насока  –Раковотството на училиштето  да  изврши ставање во 

функција на Електронски систем за евиденција , односно инсталираниот  - Аналоген 

систем за видео надзор, потоа да се изврши  подобрување  и зајакнување на 

контролите  за евиденција на редовноста на вработените  .  

Сегашна состојба: Сега со ревизијата што се врши, со самиот факт дека до ревизијата 

се доставија –Прегледите од  евиденција за редовноста на вработените , зборува дека  

раковотството на училиштето ги има извршено дадените –Препораки - го има 

поправано - Електронски систем за евиденција , односно инсталираниот  - Аналоген 

систем за видео надзор.  Со извршените контроли на доставените документи , а и со 

разговор со раководителот на институцијата ревизорот констатира дека :  

1. Системот за електронска евиденција  што го има училиштето е поправен и сега е во 
функција,  
 2. Вработените се евидентираат постојано во електронскиот систем,  
 3.Часовите на влез и излез од доставените прегледи од системот , сега се усогласени 
со  часовите на почнување и завршување на работното време . Со преглед на 
доставените  документи  ревизорот забележа  дека сепак,  дел од вработените не се 
евидентираат  како што треба. Дел од вработените  во системот за евиденција, се 
регистрирани или само на влез или пак само на излез од институцијата. Значи, 
ревизијата констатира дека системот  за евиденција  е во функција и може да се 
врши контрола на вработените. Одлуката,  како ќе се врши контролата на 
вработените е на раководителот на институцијата. Ревизорот  може само да  потврди 
дека за разлика од минатата година кога -  Електронски систем за евиденција  беше 
вон употреба, сега истиот е поправен , часовите во системот се усогласени со 
почетокот на работното време и раковотството може да врши контрола и да ја следи 
редовноста на  вработените во училиштето.  
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Заклучок.  

Системот за евиденција на редовноста на вработените сега е во функција , истиот е 

преинсталиран, извршени се сите усогласувања и може да користи за –Контрола на 

редовноста на вработените во општинското средно училиште. Раковотството , сега со 

ставањето на –Системот за евиденција во функција, има можност успешно да 

спроведува контрола на редовноста на сите вработени , а дали ќе ги извршува 

споменатите контроли и како ќе го организира процесот на евиденција  зависи од 

организационите способности на самото раководство.  

 

1.4. Процес  на  изготвување на платите на вработените 

Цел на ревизијата на –Процесот на пресметка и исплата на платите на вработените , е 

да се утврди - Дали системот на изготвување на платите  ги опфаќа процедурите и 

контролните постапки при пресметка и исплата на платите,  основаноста на истите во 

поглед на одработени работни часови, примената на коефициентот на сложеност, 

вредноста на коефициентот, пресметката  на додатоците  на плата,  односно, главна 

цел на ревизијата е да се утврди,  дали пресметката  и исплатата на платите на 

вработените  во училиштето , се врши согласно позитивните  законски прописи.   

Бруто платата на работникот во образованието се состои од  основна плата , дел од 

платата за успешност , додатоците на плата и минат труд на работникот кој што 

изнесува 0,5 % на основната плата за секоја навршена година на работа. Основната  

плата за одделни степени на сложеност за полно работно време  и нормален учинок 

на работникот , се утврдува така што износот на најниската плата за најнизок степен 

на сложеност  се множи со соодветниот КОЕФИЦИЕНТ за степен на сложеност за  

секое работно место. Бруто платата е основица за пресметување на придонесите и 

даноците од плата , со што се добива нето платата за секој вработен .    

За ревизија на процесот на –Пресметка  и исплата на плати на вработените за 

период од 01.05.2019 год.до 31.12.2019 година, на барање на ревизијата , доставени 

се –Платните списоци, Образец Ф1  за –Месец 05-2019 год. Месец  09-2019 год. и 

Месец 11-2019 год. Со контрола на доставените –Платни списоци- ревизијата 

можеше да утврди дека во споменатите месеци сите вработени биле на работа , 

нема лица кои користеле боледување, или биле отсутни од работа. Значи  сите 

вработени имаат пресметка и исплата на цела плата.  

Ревизијата изврши пресметка на плата за тројца вработени,  изберени по случаен 

избор,  за секој месец посебно  и споменатите пресметки се дадени во Табела бр. 1. 

за месец мај,  Табела бр. 2. за месец септември и во Табела бр. 3. за месец ноември.   
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Пресметка на плата за 05/2019 за тројца вработени  

За ред бр. 14, ред.бр. 53 и ред. бр.57 

 
Преглед за плата за вработени за месец 05-

2019.  

  

Редовна 
работа 
бр.14 

Редовна 
работа 
бр. 53 

Редовна 
работа 
бр.57 

бруто 39356 33727 34061 

Л.о. 8,000 8000 8000 

ПИО 7242 6206 6267 

здравство 2912 2496 2520 

Враб. 472 405 409 

Проф.. 197 169 171 

д.о. 20533 16452 16694 

пдд 2053 1645 1669 

нето 26480 22806 23025 

     Вкуп. Придон.   12.876         10921        11036 

 

                      Табела бр. 1 

 

Пресметка на плата за 09/2019 за тројца вработени  

За ред бр. 1, ред.бр. 43 и ред. бр.54 

 
Преглед за плата за вработени за месец  

09-2019 

 

  

Редовна 
работа  
бр. 1 

Редовна 
работа 
бр.43 

Редовна 
работа 
бр.54 

 бруто 38746 36993 18183 
 Л.о. 8000 8000 8,000 
 пио 7129 6807 3346 
 здравство 2867 2737 1346 
 Враб. 465 444 218 
 Профес.. 194 185 91 
 Д.о. 20091 18820 5183 
 пдд 2009 1882 518 
 нето 26082 24938 12664 
 Вкупно 

придон. 12664 12055 5519 
                      

                         Табела бр. 2 
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Пресметка на плата за 11/2019 за тројца вработени  

За ред бр. 3, ред.бр. 27 и ред. бр.59 

 

 
Преглед за плата за вработени за месец  

11-2019 

 

  

Редовна 
работа  
бр. 3 

Редовна 
работа 
бр.27 

Редовна 
работа 
бр.59 

 бруто 41851 39572 22664 
 Л.о. 8000 8000 8,000 
 пио 7701 7281 4170 
 здравство 3097 2928 1677 
 Враб. 502 475 272 
 Профес.. 209 198 113 
 Д.о. 22342 20690 8432 
 пдд 2234 2069 843 
 нето 28108 26621 15589 
 Вкупно 

придон. 13743 12951 7075 
      

                    Табела бр. 3 

Од изготвените пресметки може да се констатира дека тие се идентични со 

пресметките од приложените Платни списоци . Бидејќи пресметките изготвени од 

ревизијата соодветсвуваат со пресметките извршени од одговорното лице за 

пресметка на плата во училиштето , ревизијата констатира дека пресметките на плата 

во училиштето се точни , односно дека податоците внесени во системот за пресметка 

на плата се точни и комплетни , бруто платата и нето платата се точно пресметани , 

како и придонесите и даноците од плата.  

1.5. Заклучок 
 
Со извршената контрола на - Процесот на пресметка  и  исплата на плата, на процесот 

на   изготвување на платните списоци  за вработените во училиштето  ревизијата 

констатира дека постапката на изготвување на платите  ги опфаќа процедурите и 

контролните постапки  од евиденција на  редовноста на вработените,  евиденција  во 

поглед на одработени работни часови, примената на коефициентот на сложеност, 

вредноста на коефициентот, пресметката  на додатоците  на плата. Во училиштето се 

воспоставени интерни контроли  и процесот на пресметка  и  исплата на платите , 

односно,  процесот на   изготвување на платните списоци  е согласно  позитивните 

законски  процеси.  

Берово                                                                                             И з г о т в и л:  

05.02.2020 година  Внатрешен ревизор  

                                                                                                      Марина Предарска                                                                                                    


