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Во согласност со член 42 став 3, од Законот за јавна внатешна финансиска контрола( 
Сл. весник на РМ бр.90/2009 год.) и член 16 од Правилникот за начинот на 
извршување на внатрешната ревизија и начинот на известување за ревизијата ( Сл. 
весник на РМ бр.136/2010год.),  внатрешниот ревизор во  Единицата за внатрешна 
ревизија во Општина  Берово  изготвува, 

 

 

 

 

 КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 

 

 

 

 

        

ИЗВЕШТАЈ  ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА – ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА 

МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ВО С. РАТЕВО ЗА 2016г. И 2017г.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б е р о в о         Февруари  2018 г. 
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1.1. Предмет и цели  на ревизијата 

Предмет на ревизијата се – Финансиските извештаи од работењето на Месната 

заедница во село Ратево за 2016 година и 2017 година.  

 Цел на ревизијата е да се утврди дали доставените  Финансиски извештаи до 

општината  се со комлетна сметковотствена документација и дали прибраните сретсва 

се законски и наменски потрошени.  

 

1.2. Вовед и општи информации    
 
Во село Ратево постои месна организација која е доста добро организирана и во текот 

на годината  има  голем број на активности. Како најважна активност која се 

спроведува веќе повеќе години, претставува организирање и одржување на 

традиционалниот карневал-Ратевски Бамбурци- кој, како што реков прерасна во 

традиционален .  За организирање и извршување на сите активности се потребни 

финансиски сретства. Месната организација дел од финансиските сретства ги 

обезбедува по пат на донација од бизнис заедницата, дел од Советот на Општина 

Берово, а како најредовен   приход преставува издавањето под закуп на деловен 

простор сопственост на РМакедонија ( Општина Берово) , а корисник е Месната 

заедниза од село Ратево.  Според –Договор –бр. 29./13 од  01.12.2013 година, помеѓу 

Месна заедница село Ратево и ТП-Крстовска Сузана претставувана од директор 

Сузана Крстовска, висината на закупнината изнесува 130 евра во денарска 

противвредност, месечно. Договорот е склучен на 01.12.2013 година со важност до 

01.12.2018 година, а закупецот се обврзува за првите две години да го плати закупот 

однапред , а потоа за останатите три години да плаќа месечно , на крајот на месецот, 

или најкасно до петиот ден од наредниот месец.  

 

1.3. Спецификација на прибрани и потрошени сретства во 2016 година 

 Вкупно остварени приходи за 2016 година , се само сретствата остварени од 

издавањето под закуп на деловниот простор и тоа,  

-12 месеци X 8 000 денари вкупно   96.000,00 денари. 

Вкупно направени расходи за 2016 година –Согласно доставениот извештај  и 

Табелата со спецификација за направените расходи за 2016година, исто така 

изнесуваат 96.000,00 денари и се направени за следните активности, 

1. Новогодишни пакетчиња  20 броја  X 100,00 ден.     =         2.000,00 ден. 

2. Карневал Бамбурци ( 20.01.17)   1  X 50.000,00ден.  =       50.000,00 ден. 

3. Дневници за поправка на банкини 8 X     500,00 ден.=         4.000,00 ден. 
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4. Дневници- косење на парк              8 X     500,00 ден.=         4.000,00 ден. 

5. Сметки за ЕВН Македонија            2  X  5.000,00 ден.=      10.000,00 ден. 

6. Опшивки и лајсни на Громобран   1X 26.000,00ден.  =       26.000,00 ден. 

                                          ___________________________________________ 

                                       Вкупно расходи за 2016 год.    =       96.000,00 ден. 

 

Со преглед на доставената сметковотствена документација за 2016 година, 

ревизорот ја констатира следната состојба,  

1. Сметка бр 02 –Новог. пакетчиња              20 броја  X 100,00 ден.  =    2.000,00 ден. 

2. Каса исплати бр 4/16-Кар.Бамбурци             1  X 50.000,00ден.      =  50.000,00 ден. 

3. Каса исплати бр.2/16-Днев.поправ.банкини 8 X      500,00 ден.      =    4.000,00 ден. 

4. Каса исплати бр.3/16- Днев.за косење          8 X     500,00 ден.      =     4.000,00 ден. 

5. Фактура за струја 11/2016г. за ЕВН                          159,00ден       .=       159,00 ден. 

6. Фактура за струја 03/2016  за ЕВН                            181,00ден.       =       181,00ден. 

7. Фактура за струја 03/2016  за ЕВН                             484,00ден.      =       484,00ден. 

8.Фактура за струја 12/2015    за ЕВН                             193,00ден.     =       193,00ден. 

9. Фактура за струја 12/2015   за ЕВН                             700,00ден.     =       700.00ден. 

10. Каса исплати бр. 1/16 ( Мичо Николич)                 26.000,00ден.   =   26.000,00ден. 

                                                             __________________________________________  

Вкупно потрошени сретства за 2016год.според 

приложените документи                                            В к у п н о               87.717,00ден. 

 

Сметкопотврдата бр. 02 , што се однесува на набавка на –Новогодишни пакетчиња за 

новата 2017 година, иако документот е со дата 21.01.2018 год.  ревизорот го зема во 

вкупно направените расходи за 2016 год.                       

 

1.4. Спецификација на прибрани и потрошени сретства во 2017 година 

 

Вкупно остварени приходи за 2017 година , се исто така, само сретствата остварени од 

издавањето под закуп на деловниот простор и тоа  
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-12 месеци X 8 000 денари вкупно   96.000,00 денари.  

Согласно доставениот извештај  и Табелата со спецификација за направените расходи 

за 2017година, изнесуваат 48.000,00 денари и се направени за следните активности, 

1. Новогодишни пакетчиња  20 броја  X 100,00 ден.      =         2.000,00 ден. 

2. Новогодишни светилки-украси    6   X 500,00ден.       =        3.000,00 ден. 

3. Дневници-поправка на банкини 10   X 500,00 ден.      =        5.000,00 ден. 

4. Дневници косење на парк           10  X  500,00 ден.     =        5.000,00 ден. 

5. Сметки за ЕВН Македонија           2 X  5.000,00 ден.   =     10.000,00 ден. 

6. Градба на мост –стопи и шасии  1   X 23.000,00ден.  =      23.000,00 ден. 

                                          ___________________________________________ 

                                       Вкупно расходи за 2017 год.      =       48.000,00 ден. 

  Ревизорот ја провери документацијата од направените расходи што беше доставена 

за 2017 година , потпишани каса исплати и комплетирани сметкопотврди со фискални 

сметки, и ја констатира следната состојба,  

1. Сметкопотврда бр. 01 за новог. пакететчиња 20 броја X 100,00 ден= 2.000,00д. 

2. Сметкопотврда бр 0033 –(црево, кабел)                           1.240,00      = 1.240,00д 

3. Сметкопотврда бр. 0017- (неонка , кабел )                           364,00     =    364,00д 

4. Сметкопотврда бр. 0020 – (црево светлосно)                       480,00    =    480.00д. 

5.  Сметкопотврда бр. 18 – (новогодишни светилки)               1. 050,00 = 1.050,00д. 

6. Каса исплати бр. 2/17 за поправка на банкини                     5.000,00  = 5.000,00д. 

7. Каса исплати бр.4/17 за косење на парк                               5.000,00  = 5.000,00д. 

8. Фактура за струја 11/2017 год.                                                   139,00  =   139,00д. 

9. Фактура за струја 09/2017 год                                                     129,00 =    129,00д. 

10. Фактура за струја 12/2016 год.                                                    129,00 =    129,00д. 

11.  Каса исплати бр.3/17 за градба на мост                          23.000,00   =  23.000,00д. 

                                                                             _______________________________ 

                        Вкупно расходи за 2017г по документи              38.531,00 денари 

Сметкопотврдата бр. 01 за Новогодишни пакетчиња , иако расходите се прифатени 

за 2017 година, самиот документ е изготвен на 21.01.2018 година.Значи, ревизорот 

го прифати овој документ , бидејќи пакетчињата сигурно се подарени за Нова 

година, а се платени во јануари, 2018 година.  Во доставениот извештај за 2017 
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година, како трошоци за електрична енергија се ставени сретства во висина од 

10.000,00 денари, а се доставени само три фактури. Освен тоа доставените 

фактури во извештајот се опишани со други износи, а не со вистинската  вредност 

на фактурата. 

  1.5.       Заклучок 

      Со извршената ревизија на финансиските извештаи на Месната заедница од село 

Ратево за 2016 и 2017 година, како и ревизија на доставените сметковотствени 

документи, ревизорот констатира различна состојба од состојбата дадена во 

финансиските извештаи изготвени од нивна страна. Причина за тоа е што на ревизорот 

најверојатно,  не се доставени сите сметковотствени документи кои што се опишани во 

извештајот.  

Исто така , освен состојбата што е напред опишана, ревизорот констатира дека 

документите од благајната не се соодветно  опишани , односно не се хронолошки 

подредени.  На благајничките документи,  каса исплати има појава ,  едно исто лице 

се јавува  и како  лице кое ги исплаќа  сретствата, а истото  e како примател на 

истите. 

Сретствата од 48.000,00 денари, кои останале непотрошени се чуваат во каса и се 

планираат да се изврши финансирање и  одржувањето на Карневалот Бамбурци во 

јануари 2018 година и еден дел да се искористат за реновирање на Тоалетите  во 

селото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берово                                                                                 И з г о т в и л  

02.02.2018година.                                                            Внатрешен ревизор  

                                                                                            Марина Предарска 

 


