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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

КОНЕЧЕН

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА
НА СИСТЕМОТ НА ВНАТРЕШНИ КОНТРОЛИ ПРИ ПРОЦЕС НА УТВРДУВАЊЕ
И НАПЛАТА НА КОМУНАЛНИ ТАКСИ во Одделение за финансиски прашања
во општина Илинден

Извештајот е направен во три примероци и е доставен до
-Градоначалник на општина Илинден
-Раководител на одделение за финансиски прашања
-Досие во одделението за внатрешна ревизија
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1.ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
1.Предмет на конечниот извештај е извршена ревизија на Системот на внатрешни
контроли при процес на утврдување и наплата на комунални такси во
одделението за финансиски прашања во општина Илинден.
2.Цел на ревизијата е да се осигура дека постојат внатрешни контроли за
ефикасно навремено и законско постапување во процесот на утврдување и
наплата на комунални такси во одделението за финансиски прашања во општина
Илинден.
Одговорноста на менаџментот е да воспостави и развие соодветен систем
на интерни контроли заради заштита на сопствените ресурси и интереси.Овие
контроли треба да бидат така поставени и да функционираат како би се
обезбедила доследна примена на законските и подзаконските одредби, интерни
акти и прописи и при донесување на одлуките се постапува согласно истите.
3.Не е вршена внатрешна ревизија и не е издаден извештај за ревизија на
системот на внатрешните контроли при процес на утврдување и наплата на
комунални такси во одделението за финансиски прашања во општина Илинден за
годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија.
ГЛАВНИ НАОДИ
Во овој извештај ревизијата ги презентира клучните наоди, ризици и контролни
аспекти кои се резултат на ревизијата на Системот на внатрешни контроли при
процес на утврдување и наплата на комунални такси во одделението за
финансиски прашања во општина Илинден.
Резултатите беа добиени преку разговори со вработените во одделението за
финансиски прашања како и преку преглед на основните документи и интерните
акти.
Општина Илинден го има имплементирано Системот за управување со квалитет
ISO 9001:2008, каде јасно се дефинирани пишани процедури и е опишан начинот
на работа во одделението за финансиски прашања во делот на администрирање
на комуналните такси.
Ревизорот констатира дека постојат јасно дефинирани и разграничени контролни
постапки на надлежностите и одговорностите на вработените за администрирање
на комунални такси во одделението за финансиски прашања.
При оценка на системот на внатрешни контроли во процесот на утврдување и
наплата на комунални такси ревизијата доби уверување дека вработените во
одделението за финансиски прашања задолжени за администрирање на даноци и
комунални такси во најголем дел се залагаат да ги минимизираат ризиците, да ги
издание 1 2010/03/29
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запазат законските рокови за изготвување на решенијата за комунални такси, како
и да извршат навремена наплата и прибирање на приходите по овој основ се со
цел на зајакнување на финансискиот капацитет на општината како и реализација
на предвидените проекти.
Со ревизијата е добиено разумно уверување дека можните ризици од нецелосно и
неточно утврдување на комунални такси се сведени на ниско ниво поради добро
воспоставените внатрешни контроли, изготвени пишани процедури кои се
применуваат во пракса и добра кадровска екипираност на одделението за
финансиски прашања во делот на администрирање на даноците и комуналните
такси односно добра контролна средина.
Листата на обврзници се ажурира и во континуитет се проверува, а решенијата се
изготвуваат согласно законската регулатива. Во текот на 2013 година и 2014
година се преземени законски мерки за наплата на приходите и е спроведена
постапка за присилна наплата по основ на комунална такса за истакната фирма
односно назив со што е забележан зголемен процент на наплата во однос на
претходните периоди, додека за останатите видови комунални такси за кои се
издаваат решенија освен изработка и достава на опомени не е спроведена
постапка за присилна наплата.

2.ДЕТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ
1.Предмет на ревизијата e ревизија на систем на внатрешни контроли при процес
на утврдување и наплата на комунални такси во одделението за финансиски
прашања во општина Илинден.
2.Ревизијата на Системот на внатрешни контроли при процес на утврдување и
наплата на комунални такси во одделението за финансиски прашања во општина
Илинден е извршена во согласност со Законот за јавна внатрешна финансиска
контрола, Правилникот за основните елементи за упатството за работа,
Повелбата и Годишниот план за внатрешна ревизија за 2014 година во општина
Илинден бр.13-7770/3 од 12.12.2013 година.
3.Цел на ревизијата на системот на внатрешни контроли при утврдување и
наплата на комунални такси е да се добие уверување дека системот е адекватен
и може да обезбеди навременост и регуларност во постапката како и давање
препораки за превземање на мерки за надминување на утврдените слабости.
4.Системот на утврдување и наплата на комунални такси во одделението за
финансиски прашања во општина Илинден претставува одговорност на
раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај застапувано од Жика
Стојановски – Градоначалник на општина Илинден, Функционирањето на
интерните контроли, почитување на законските и подзаконските акти и
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регуларноста на работењето во процесот на утврдување и наплата на комунални
такси претставуваат одговорност на вработените задолжени за администрирање
на даноци и такси во Одделението за финансиски прашања.
5.Одговорност на ревизорот е да го издаде овој извештај и да даде мислење за
Системот на утврдување и наплата на комунални такси во одделението за
финансиски прашања во општина Илинден, засновано на извршената ревизија.
6.Ревизијата од точка 1 од овој извештај е планирана и извршена во период од
30.06.2014 до 07.07.2014 година, од страна на Вања Стојановиќ внатрешен
ревизор во општина Илинден.
7.Ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните стандарди за
професионално извршување на внатрешната ревизија кои се пропишани во
Република Македонија при вршењето на ревизијата. Овие стандарди бараат
ревизијата да се планира и подготви, со цел да се добие разумно уверување дека
во одделението за финансиски прашања постои и функционира системот на
внатрешни контроли. Ревизијата вклучува испитување на докази, како и на
важните проценки направени од страна на раководството на субјектот од точка 1
на овој извештај, давање оценка за системот на утврдување и наплата на
комунални такси во одделението за финансиски прашања во општина Илинден.
Веруваме дека спроведената ревизија обезбедува разумна основа за изнесеното
мислење.
8. Со ревизијата на Системот на внатрешни контроли при процес на
утврдување и наплата на комунални такси во Одделението за финансиски
прашања општина Илинден како составен дел на овој извештај ревизијата ги
утврди следните состојби:
Процесот на администрирање на комуналните такси и даноци е важен
процес бидејки со ажурно и навремено администрирање на приходите се
овозможува ефикасно и ефективно функционирање на Општината, а се со цел
превземање на активности во надлежноста на Општината за задоволување на
интересите и потребите на граѓаните на Општина Илинден.
Одделение за финансиски прашања е задолжено за ажурирање, утврдување,
наплата и евидентирање на приходите од комунални такси.
Согласно донесената Систематизација на работни места во општинската
администрација во Општина Илинден бр.04-1013/3 од 2012 година, Одделението
за финанасиски прашања во делот на администирање на даноци и такси се
состои од следните вработени тоа: Виш соработник за администрирање на
даноци и такси, Соработник за утврдување и наплата на данок на имот и
комунални такси, Помлад соработник за администрирање и утврдување на даноци
и Самостоен референт за евиденција на даноци и такси со што се доби
уверување дека постои кадровска екипираност во делот на администрирање на
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даноци и коминални такси, со што ризиците според контролните цели се сведени
на ниско ниво. Кај вработените постои поделба на должностите.
Висината на комуналните такси во Општина Илинден е утврдена согласно Законот
за комунални такси и донесената Одлука за висина за комуналните такси од
страна на Советот на Општина Илинден со арх. број 07-348/3 од 21.07.2005
година.
Одделението за финансиски прашања на годишна основа доставува до
Централниот регистар на РМ барање за достава на податоци за даночни
обврзници на територија на Општина Илинден и врз основа на добиените
податоци врши ажурирање во базата на даночни обврзници. Согласно податоците
се врши утврдување и изработка на Решенија за комунална такса за истакната
фирма. Изготвеното Решение се доставува до даночниот обврзник за наплата и
се евидентира во сметководствената евиденција на одделението. Рокот за
плаќање е 30 дена од денот на добивањето на решението. Се изготвува
облагателна листа и се раскнижуваат изводите од трезор. За ненавремено
плаќање на обврската за комунална такса се спроведува присилна наплата со
изготвување најпрво на опомени а доколку обврзникот не изврши уплата на
обврската се пристапува кон постапка за присилна наплата на долгот.
Вкупниот облог (задолжување) за комунална такса за истакната фирма во 2013
год. изнесува 4.207.100 денари односно се изработени 724 решенија за комунална
такса за истакната фирма (назив), а наплатени се вкупно 2.254.117 ден.
Во 2014 година пак вкупниот облог (задолжување) за комунална такса за
истакната фирма изнесува 4.309.100 денари односно се изработени 740 решенија
за комунална такса за истакната фирма (назив).
Ревизијата констатира дека ревидираниот период се преземени сите мерки за
наплата на заостанатите побарувања за комуналните такси, односно испратени се
опомени и спроведени се постапки за присилна наплата на долговите при што дел
од долговите се наплатени на овој начин.
Врз основа на поднесени барања од страна на обврзниците како и на
податоци соберени од терен од страна на задолжени лица од општинската
администрација се утврдуваат и изработуваат и решенија за останатите видови на
комунални такси по основ на:
- Користење на музика во јавните локали. Овој вид комунална такса согласно
законот за комунални такси треба да ја плаќаат сите јавни локали. Под јавен
локал согласно законот се подразбираат угостителските објекти (кафеани,
гостилници и сл.) и нивните истурени деловни места (бавчи, тераси и сл.)
Изработен e записник од страна на администрацијата, утврдени се и изработени
13 решенија за користење на музика во јавни локали, при што вкупниот облог
изнесува 65.000 денари а наплатени се 10.000 денари во 2013 година.
- Комунална такса за истакнување на реклами,објави и огласи на јавни површини,
Во текот на 2013 година согласно податоци добиени од терен и изработен
записник, утврдени се и изработени решенија со вкупен облог од 138.000 денари
а наплатени во 81.000 денари.
Во ревидираниот период се констатира дека делумно биле превземени мерки за
наплата на долгот односно испратени се опомени до обврзниците за наплата но
издание 1 2010/03/29
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не е спроведена присилна наплата за обврзниците кои не го имале подмирено
долгот по доставената опомена
- Комунална такса за користење на плоштад со наплата од 57.185 денари во 2013
година и истата е наплатена во целост.
Во општината се наплатени приходи и од други видови комунална такса, за
кои одделението за финансиски прашања нема законска обврска да врши
пресметување и наплата, односно за кои пресметување и наплата со законот се
задолжени други правни лица, а тоа се:
- Комунална такса за користење на улици со патнички и товарни возила што се
плаќа при регистрација на возила, со наплата од 1.376.622 денари во 2013
година.
- Комунална такса што се плаќа за одржување на јавно осветлување, со наплата
од 9.956.770,00 денари за 2013 година.
- Комунална такса за привремен престој со наплата од 279.168 денари во 2013
година.
Во текот на ревизијата се идентификуваа активности за подобрување на
системот на внатрешни контроли со цел остварување на приходи за комунални
такси за Користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност и
Комунална такса за поставување на витрини за изложување на стоки надвор од
деловен простор со отпочнување на активности за ажурирање на базата врз
основа на податоци и информации добиени од активности на терен од страна на
вработените лица задолжени за администрирање на комунали такси.
Препорака
Одделение за финансиски прашања:
- Да се превземат мерки и активности за наплата на ненаплатените обврски по
основ на останатите видови комунални такси за кои во изминатиот период не е
спроведена постапка за присилна наплата.
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3.РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ
Врз основа на извршената ревизија на системот на внатрешни контроли во
процесот на утврдување и наплата на комунални такси во одделението за
финансиски прашања во општина Илинден, внатрешниот ревизор има
идентификувано активности за подобрување на системот на внатрешни контроли
во процесот на утврдување и наплата на комунални такси.
Одделение за внатрешна ревизија
Внатрешен ревизор
Вања Стојановиќ
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АКЦИОНЕН ПЛАН-ИЗВЕШТАЈ БР. 3/2014
Р.
бр

Препорака

1

Да се превземат мерки и активности
за наплата на ненаплатените
обврски по основ на останатите
видови комунални такси за кои во
изминатиот период не е спроведена
постапка за присилна наплата.

Одделение за внатрешна ревизија
Внатрешен ревизор
Вања Стојановиќ
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Приоритет
(висок/
среден/
низок)

висок

Коментари
на
раководств
ото

Договорен
и
активности
да/не

Одговорно
лице

да

Датум на
имплемент
ација

2014

Одделение за финансиски прашања
Виш соработник за адм. на даноци и ком.такси
Гоце Трајчевски
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ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

КОНЕЧЕН

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА
НА СИСТЕМ НА ВНАТРЕШНИ КОНТРОЛИ ВО ПРОЦЕС НА УТВРДУВАЊЕ И
НАПЛАТА НА ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ ВО ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Извештајот е направен во три примероци и е доставен до
-Градоначалник на општина Илинден
-Одделение за ЛЕР и јавни дејности, Одделение за финансиски
прашања,
-Досие во одделението за внатрешна ревизија

Март, 2013 година
издание 1 2010/03/29
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СОДРЖИНА
1

2
3
4

Извршно резиме
Вовед и општи информации
Главни наоди/заклучоци
Главни препораки
Детален извештај
Ревизорски наоди и препораки
Ревизорско мислење
Акционен план
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1.ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
1.Предмет на конечниот извештај е извршена ревизија на систем на внатрешни
контроли во процес на утврдување и наплата на такса за привремен престој во
Општина Илинден.
2. Цел на ревизијата е проценка на соодветноста и ефективното дејствување на
интерниот контролен систем за ефикасно управување на процесот на наплата на
такса за привремен престој и зголемување на финансиката моќ на општината.
Одговорноста на менаџментот е да воспостави и развие соодветен систем
на интерни контроли заради заштита на сопствените ресурси и интереси. Овие
контроли треба да бидат така поставени и да функционираат како би се
обезбедила доследна примена на законските и подзаконските одредби, интерни
акти и прописи и при донесување на одлуките се постапува согласно истите.
Покрај проценката на функционирањето на внатрешните контроли, во овој
извештај дадени се препораки за подобрување на моменталната состојба,
минимизирање на слабостите и подобрување на ефикасноста врз основа на
постоечката законска регулатива.
3. Не е вршена ревизија и не е издаден извештај за интерниот контролен систем
на процесот за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа
ревизија.
Таксата за привремен престој 80% е приход на општината, а 20% приход на
Буџетот на Република Македонија, се наплатува од страна на вршителите на
угостителска дејност истовремено со наплата на извршената услуга. Наплатената
такса вршителите на угостителска дејност се должни да уплатат до 15-от ден во
тековниот месец за изминатиот месец. Според тоа собирање на таксата зависи од
сите инволвирани субјекти:
- Вршителите на угостителска дејност
- Општина Илинден преку лице овластено за вршење надзор за наплата на
таксата и
- Државниот пазарен инспекторат врши надзор за наплата на таксата во
корист на сметката на Буџетот на РМ
ГЛАВНИ НАОДИ
Во следните точки на овој извештај ревизијата ги презентира наодите, ризици и
контролни аспекти кои се резултат на ревизијата на систем на внатрешни
издание 1 2010/03/29
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контроли во процес на утврдување и наплата на такса за привремен престој во
Општина Илинден.
Резултатите беа добиени преку разговори со вработените во ревидираниот
субјект, разговор со овластено лице од угостителскиот објект со сместувачки
капацитети Бест Вестерн Хотел Белви Скопје во н.Илинден како и преку преглед
на основните документи и интерните акти.
Наоди и препорака да се осигури дека системот на интерни контроли во
процесот на утврдување и наплата на такса за привремен престој
обезбедува почитување на потребните процедури
При анализа на системот на внатрешни контроли кај процесот на утврдување и
наплата на такса за привремен престој утврдени се ризици кои може да влијаат на
утврдувањето и наплатата на приходите од такса за привремен престој поради не
изготвени пишани процедури во кои јасно ќе бидат дефинирани надлежностите и
одговорностите на одговорните лица во процесот како и поврзаноста со другите
инволвирани субјекти и сите активности чекори и рокови согласно законската
регулатива.
Препорака 1
Раководителот на субјектот да донесе пишани процедури во кои јасно ќе бидат
дефинирани надлежностите и одговорностите на вработените во сите одделенија
инволвирани во овој процес и поврзаноста со другите инволвирани субјекти
надвор од општината како и сите активности, чекори и рокови согласно законската
регулатива.
Политиките и процедурите од раководството треба да се документирани со цел
сите вработени да се запознаени со нив и да работат заедно со цел постигнување
на целите.

2.ДЕТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ
1.Предмет на Ревизијата е системот на внатрешни контроли во процес на
утврдување и наплата на такса за привремен престој во Општина Илинден.
2.Ревизијата на системот на внатрешни контроли во процес на утврдување и
наплата на такса за привремен престој во Општина Илинден е извршена во
согласност со Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, Правилникот за
основните елементи за упатството за работа, Повелбата и Годишниот план за
внатрешна ревизија за 2013 година во општина Илинден бр.13-3086/2 од
11.12.2012 година.
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3.Цел на ревизијата на системот на внатрешни контроли
во процес на
утврдување и наплата на таксата за привремен престој во Општина Илинден е
проценка на дејствувањето на интерниот контролен систем за ефикасно
менаџирање на процесот на утврдување и наплата на таксата за привремен
престој во Општина Илинден и зголемување на финансиската моќ на општината.
4.Според ризиците во процесот, контролните цели на ревизијата се следните:
• Пишани процедури за воспоставениот систем на интерни контроли
• Сите даватели на угостителски услуги за сместување да се категоризирани
и евидентирани во Регистар на Општина Илинден
• Таксата за привремен престој да се наплатува заедно со извршената услуга
за ноќевање и давателот на услугата да ја уплати до 15-тиот ден во
наредниот месец за изминатиот
• Овластени лица од Општина Илинден вршат надзор на утврдувањето и
наплатата на таксата за привремен престој во угостителските објекти со
сместувачки капацитети.
5.Функционирањето на интерните контроли, почитувањето на законските и
подзаконските акти, регуларноста во работењето во процесот на утврдување и
наплата на комунална такса за привремен престој во Општина Илинден е
одговорност на Одделението за ЛЕР и јавни дејности, Одделението за
финансиски прашања.
Одговорност на внатрешниот ревизор е да го издаде овој извештај и да даде
независна и објективна проценка на адекватноста на внатрешните контроли во
процесот на утврдување и наплата на таксата за привремен престој во Општина
Илинден и да даде препораки за надминување на утврдените слабости.
6.Ревизијата од точка 1 од овој извештај е планирана и извршена во период од
04.02.2013 до 05.03.2013 година, од страна на Вања Стојановиќ внатрешен
ревизор во општина Илинден и го опфаќа системот на утврдување и наплата на
таксата за привремен престој за период од 01.01.2011 до 31.12.2012 година.
7.Ревизијата е извршена во согласност со Меѓународните стандарди за
професионално извршување на внатрешната ревизија кои се пропишани во
Република Македонија при вршењето на ревизијата.
8.При процена на ризиците, ревизорот ги разгледува интерните контроли како
релевантни за подготовка и објективно презентирање на информациите и
податоците за процесот на утврдување и наплата на таксата за привремен престој
во Општина Илинден со цел да се дизајнираат ревизорските постапки. Веруваме
дека спроведената ревизија ни обезбедува разумна основа за изнесеното
мислење.
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9. Со извршената ревизија на системот на внатрешни контроли во процес на
утврдување и наплата на таксата за привремен престој во Општина Илинден
се констатирани следните состојби:
Во рамките на организациската поставеност во Општина Илинден, Одделението
за ЛЕР и јавни дејности води согласно Законот за угостителска дејност Регистар
на категоризирани угостителски објекти. Во регистарот за евиденција на
угостители со сместувачки капацитети на територија на Општина Илинден е
евидентиран еден објект и тоа Бест Вестерн Хотел Белви Скопје во н.Илинден.
Врз основа на евиденцијата од одделението за финансиски прашања, при преглед
на контото за комунална такса за привремен престој ревизорот констатира дека во
ревидираниот период 2011 и 2012 година од страна на Бест Вестерн Хотел Белви
Скопје за комунална такса за привремен престој е вршена уплата редовно секој
месец, при што вкупниот платен износ за 2011 година изнесува 319.392,00 денари,
а за 2012 година 324.740 денари.
Во текот на ревизијата е извршена посета и до Бест Вестерн Хотел Белви Скопје
при што од страна на овластените лица беше дадена на увид Главната книга за
домашни односно странски гости (која се заверува во Министерството за
внатрешни работи врз основа на категоризација на сместувачкиот објект) и од
која може да се види бројот на ноќевања во сместувачките објекти врз основа на
кои се пресметува таксата за привремен престој.
Ревизорот утврди дека од страна на Општина Илинден до сега не е вршен надзор
на уплатата на комунална такса за привремен престој, односно дека нема
овластено лице задолжено да врши надзор и увид во главната книга на домашни
односно странски гости во угостителските објекти со сместувачки капацитети и да
направи проверка дали сумата која што е уплатена на конто на Општина Илинден
за комунална такса за привремен престој соодветствува со бројот на ноќевања за
утврдениот период од еден месец.
Препорака 2: Да се превземат мерки и активности за да се овласти лице
вработено во Општина Илинден да врши надзор на утврдувањето и наплатата на
таксата за привремен престој во угостителските објекти со сместувачки
капацитети.
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3. РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ
Врз основа на извршената ревизија на системот на внатрешни контроли во
процес на утврдување и наплата на такса за привремен престој во Општина
Илинден, внатрешниот ревизор има идентификувано активности за подобрување
на ефикасноста во процесот на утврдување и наплата на такса за привремен
престој во Општина Илинден.

Одделение за внатрешна ревизија
Внатрешен ревизор
Вања Стојановиќ
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4.АКЦИОНЕН ПЛАН-ИЗВЕШТАЈ БР. 1/2013
Р.
бр

Препорака

1

Раководителот на субјектот да
донесе пишани процедури во
кои јасно ќе бидат дефинирани
надлежностите
и
одговорностите на вработените
во сите одделенија инволвирани
во овој процес и поврзаноста со
другите инволвирани субјекти
надвор од општината како и сите
активности, чекори и рокови
согласно законската регулатива.
Да се превземат мерки и
активности за да се овласти
лице вработено во Општина
Илинден да врши надзор на
утврдувањето и наплатата на
таксата за привремен престој во
угостителските
објекти
со
сместувачки капацитети

2

Приоритет
(висок/
среден/
низок)

Коментари на
раководството

Договорени
активности
да/не

Одгово
рно
лице

Датум на
имплемен
тација

среден

да

2013
година

среден

да

2013
година

Одделение за внатрешна ревизија
Внатрешен ревизор
Вања Стојановиќ

Одделение за ЛЕР и јавни дејности
Раководител
Дејанче Богдановски
Одделение за финансиски прашања
Раководител
Сашо Саздовски
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