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ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ 
 
ДО ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР   
 
1. На Ваше барање извршивме ревизија на финансиските извештаи на буџетската 
сметка на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА за годината завршена на 31.12. 2004.   
 

Овие финансиски извештаи, прикажани на страниците 5 и 6, претставуваат 
одговорност на раководството на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА. Наша 
одговорност  е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи засновани врз 
нашата ревизија. 
 
2. Ние ја водевме ревизијата во согласност со Стандардите за државна ревизија 
на Меѓународната организација на врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ), кои 
се пропишани во Република Македонија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме 
и да ја извршиме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дека финансиските 
извештаи не содржат материјално значајни грешки во прикажувањето на одделни 
позиции. 
 

Ревизијата вклучува испитување на докази, засновано врз тестови, со кои се 
поткрепуваат износите и прикажувањата во финансиските извештаи. Ревизијата, исто 
така, вклучува проценување на користените сметководствени принципи и значајни 
проценки направени од раководството, како и оценка на севкупното прикажување на 
финансиските извештаи. 
 

Ние веруваме дека нашата ревизија обезбедува разумна основа за нашето мислење. 
 
3. Како што е објаснето во белешката 2 од финансиските извештаи, не се 
прикажани споредбени податоци за претходната година бидејќи финансиските 
извештаи на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА за 2003 година не се ревидирани од 
независни ревизори. 
 
4. Според наше мислење, финансиските извештаи  ги прикажуваат реално и 
објективно финансиската состојба на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА на ден 31 
декември 2004 година и резултатот на финансиските активности  за 2004 година во 
согласност со законските прописи во Република Македонија.  
 
5. Според наше мислење, е остварено законско и наменско користење на 
средствата во финансиските трансакции на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА кои 
претставуваат државни расходи. 
 
6. Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание дека 
деловниот простор во Палата Македонија на ул. Маршал Тито бр. 12, во кој е сместен 
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА, а е доделен на користење согласно со Одлука на 
Владата на Република Македонија, не е содржан во сметководствената евиденција. 
Ова поради фактот дека до денот на завршувањето на ревизијата, по поднесеното 
барање до Државниот завод за геодетски работи - Сектор за премер и катастар 
Скопје, не е запишано правото на недвижност на споменатиот деловен простор на 
ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА како корисник.  
 
Скопје, 11 март 2005 година 
 

 Овластени ревизори 
 
 Борислав Атанасовски, с.р.     Ревизија, проценка и 

          финансиски консалтинг 

 Љупчо Пецев , с.р.      Б и Љ, Боро и Љупчо 
д.о.о - Скопје 
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ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ 
 
ДО ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР   

 
1. На Ваше барање извршивме ревизија на финансиските извештаи на сметката 
приходи наплатени од органи на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА за годината 
завршена на 31.12.2004.   
 
Овие финансиски извештаи, прикажани на страниците 5 и 6, претставуваат 
одговорност на раководството на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА. Наша 
одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи засновани врз 
нашата ревизија. 
 
2. Ние ја водевме ревизијата во согласност со Стандардите за државна ревизија 
на Меѓународната организација на врховните ревизорски институции (ИНТОСАИ), кои 
се пропишани во Република Македонија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме 
и да ја извршиме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дека финансиските 
извештаи не содржат материјално значајни грешки во прикажувањето на одделни 
позиции. 
 
Ревизијата вклучува испитување на докази, засновано врз тестови, со кои се 
поткрепуваат износите и прикажувањата во финансиските извештаи. Ревизијата, исто 
така, вклучува проценување на користените сметководствени принципи и значајни 
проценки направени од раководството, како и оценка на севкупното прикажување на 
финансиските извештаи. 
 
Ние веруваме дека нашата ревизија обезбедува разумна основа за нашето мислење. 
 
3. Како што е објаснето во белешката 2 од финансиските извештаи, не се 
прикажани споредбени податоци за претходната година бидејќи финансиските 
извештаи на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА за 2003 година не се ревидирани од 
независни ревизори. 
 
4. Според наше мислење, финансиските извештаи  ги прикажуваат реално и 
објективно финансиската состојба на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА на ден 31 
декември 2004 година и резултатот на финансиските активности  за 2004 година во 
согласност со законските прописи во Република Македонија.  
 
5. Според наше мислење, е остварено законско и наменско користење на 
средствата во финансиските трансакции на ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА кои 
претставуваат државни расходи. 
 
Скопје, 11 март 2005 година 
 
 Овластени ревизори 
 
 Борислав Атанасовски, с.р. 
 
 Љупчо Пецев, с.р. 

Ревизија, проценка и 
финансиски консалтинг 
Б и Љ, Боро и Љупчо 

д.о.о - Скопје 



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ И ЗА РАБОТАТА 

НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
ЗА 2004 ГОДИНА 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 

ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ И ЗА РАБОТАТА  
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  

ЗА 2004 ГОДИНА 
 

 
Вовед, законска регулатива и рамка  

 
Во Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот 

завод за ревизија за 2004 година се содржани наодите од 190 ревизорски извештаи од 
ревизиите извршени кај 113 правни субјекти, а кои се однесуваат на финансиските 
извештаи за 2003 година.  

 
Програмирањето на активностите за 2004 година и почнувањето на 

реализацијата се извршени согласно со одредбите од Законот за државната ревизија 
(“Службен весник на РМ“, бр.65/1997, 70/2001 и 31/2003 година). Со донесувањето на 
Законот за измените и дополнувањата на Законот за државната ревизија (“Службен 
весник на РМ“, бр. 19/2004) е извршено соодветно репрограмирање заради 
усогласување со новите законски надлежности, а во рамките на обезбедените 
финансиски средства и кадровската екипираност. 

 
Остварувањето на програмираните ревизии и активности е презентирано во 

овој шести по ред Годишен извештај, кој согласно со Заклучоците од 83-тата седница 
на Собранието на РМ, одржана на 09.12.2004 година и обврските и роковите утврдени 
во членот 12 од Законот за државната ревизија (“Службен весник на РМ“, бр. 73/2004 
Пречистен текст), се доставува до Собранието на Република Македонија на 
разгледување и усвојување. 

 
Годишниот извештај согласно со одредбите од член 13, став 1 од Законот за 

државната ревизија (Пречистен текст) се објавува и на WEB страницата на ДЗР 
(www.dzr.gov.mk). 

 
Корисникот на Извештајот ги има на увид конкретните наоди и оценки за 

законското и наменското користење на средствата и за тоа дали финансиските 
извештаи вистинито и објективно ги искажуваат финансиската положба и резултатот 
на финансиските активности согласно со прифатените сметководствени начела 
стандарди и меѓународните  ревизорски стандарди на ИНТОСАИ. 

 
 Покрај законитоста и намената во нивното користење, со ревизијата се 
утврдува користењето на средствата од аспект на економичност, ефикасност и 
ефективност, односно оценката за степенот на квалитетот во реализацијата на 
програмите во сите сфери на јавното финансирање. 
 

Корисникот на Извештајот има можност да го согледа и да го оцени степенот на 
заложбите на Државниот завод за ревизија, во овие услови, да ја организира, да ја 
изведе државната ревизија и да информира за степенот на нејзиното остварување  
како основна задача на Државниот завод за ревизија. 
 

При вршењето државна ревизија, Државниот завод за ревизија ги применува 
Стандардите за државна ревизија на Меѓународната организација на врховните 
ревизорски институции (ИНТОСАИ), кои се пропишани во Република Македонија  (“Сл. 
весник на РМ”, бр. 56/98), како и Меѓународните стандарди за ревизија (“Сл.весник на 
РМ”, бр. 51/98 од 17.10. 1998)  на Меѓународната федерација на сметководители 
(ИФАК). 
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Државниот завод за ревизија го испитува и нивото на примената на 
пропишаните сметководствени стандарди (на Комитетот за меѓународни 
сметководствени стандарди) кај правните субјекти при водењето на сметководството и 
составувањето и поднесувањето на сметководствените искази (“Сл. весник на РМ”, 
40/97, 73/99), како и примената на другите законски прописи што ја регулираат 
проблематиката на дејноста на работењето на субјектите што се предмет на ревизија. 

 
Со своето работење државната ревизија придонесува за намалување и 

спречување на корупцијата кај органите и институциите во јавниот сектор, 
обезбедувајќи соодветна вредност за вложените средства на граѓаните. 
 

Според законот, државната ревизија нема извршни, регулативни и 
санкционирачки овластувања. Таа само констатира состојби, утврдува наоди за 
степенот на примената на законските прописи или за отстапувањата од нив во 
реализацијата на финансирањето на јавните потреби. Таа го оценува остварувањето 
на дефинираната наменска структура утврдена во буџетските и програмските 
документи, како и очекуваните ефекти од користењето на средствата. 

 
Практиката покажува дека е отпочнат процесот на имплементација на 

препораките кај одреден број на субјекти, но кај најголем број на субјекти не се 
преземаат навремено соодветните мерки од страна на надлежните органи за примена 
на законитоста во сферата на прибирање и користење на јавните средства. 

 
Со постојните законски решенија, органите надлежни за надзор врз работата на 

субјектите кај кои е извршена ревизијата и надлежните органи на Република 
Македонија (Владата на РМ, Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни 
работи и Државната комисија за спречување на корупцијата) се должни да преземат 
мерки за отстранување на девијациите утврдени со наодите во ревизорските 
извештаи и во рок од 90 дена за тоа да го известат  Државниот завод за ревизија. Исто 
така нивна е и обврската за утврдување и санкционирање на одговорноста на 
сторителите и одговорните лица на субјектот. Со ваквото решение законодавецот 
имал цел директно да влијае врз зголемувањето на одговорноста кај носителите на 
јавните функции, со што дополнително ќе се придонесе за откривање, намалување и 
сузбивање на незаконитоста и на корупцијата во јавниот сектор. 

 
 Важна претпоставка за извршување на ревизијата е исполнувањето на 

обврските на субјектот  за навремено плаќање на надоместокот за извршената 
ревизија утврдени со одредбите од член 19 од Законот за државната ревизија, 
односно плаќањето на трошоците за вршење на работите на државната ревизија кај 
субјектите. Практиката на спроведување на Законот за државната ревизија потврдува 
дека само мал број субјекти ја планираат оваа финансиска обврска поради што и 
наплатата на средствата на сметката за приходи наплатени од органи на Државниот 
завод за ревизија е бавна и често ненавремена или врз основа на судска постапка. 

 
Стекнатите искуства од примената на Законот за државната ревизија, 

неопходноста од поцелосно вклучување на одредбите од Лима Декларацијата, ја 
наметнаа потребата  од измени и дополнувања на Законот, донесени во месец март 
2004 година (“Службен весник на РМ“, број 19/2004 година) 

 
Со овие измени и дополнувања на Законот се овозможи: проширување на 

надлежноста на Државниот завод за ревизија врз државниот буџет и финансиското 
работење на политичките партии; меѓународните стандарди на ИНТОСАИ се 
потврдија како основни во работењето на Државниот завод за ревизија; во 
планирањето на ревизиите опфатени во Годишната програма да биде вклучен 
потенцијалниот ризик кај субјектите; Главниот државен ревизор до Собранитето да ги 
доставува  и поединечните извештаи за Буџетот на Република Македонија, 
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министерствата, фондовите, јавните претпријатија; ревизорските извештаи во кои е 
изразена оцена за воздржување од давање мислење или, пак, е оценето дека во 
финансиските извештаи  нереално и необјективно е искажана финансиската состојба; 
известување за напредокот на Владата во преземање корективни мерки и активности 
во однос на мерките и препораките на ревизијата; да врши годишно и периодично 
известување за случаи  кои се пријавени до Државната комисија за спречување на 
корупцијата; создавање услови за зголемување на нивото на одговорност, ефикасност 
и независност во извршувањето на функциите на државната ревизија, како и јавност 
во работењето на Државниот завод за ревизија. 

 

Меѓутоа, во овие измени и дополнувања на Законот за државната ревизија не 
се содржани некои од водечките упатства и принципи во ревизијата опфатена со Лима 
Декларацијата поради што Државниот завод за ревизија по покрената иницијатива за 
вклучување на државната ревизија во Уставот на РМ во текот на третиот квартал од 
2005 година ќе поднесе нов Предлог за изменување и дополнување на Законот за 
државната ревизија. 

 

Неопходниот степен на независност, што би се утврдила со измени и 
дополнувања на Уставот на РМ, подразбира независност на ДЗР како единствена 
институција, на лицата кои носат одлуки и финансиска независност, односно за 
финансиските средства на Државниот завод за ревизија да решава Собранието на 
РМ, а управувањето со средствата Државниот завод за ревизија да го врши во 
рамките на своите надлежности. 

 

Новите измени и дополнувања во прв ред ќе се однесуваат на обезбедување 
на целосна независност на Државниот завод за ревизија затоа што само на тој начин е 
можно ДЗР да ја исполни својата функција (задача) целосно и ефективно.  

 
Измените и дополнувањата на Законот за државната ревизија што ќе се 

предложат во поглед на кадарот и платите ќе треба да овозможат тие да бидат 
сообразени со тежината и одговорноста во вршењето на државната ревизија, како и со 
потребните квалификации и моралниот интегритет на кадарот во Државниот завод за 
ревизија. 

 
Во поглед на навременото поднесување на Годишниот извештај, измените и 

дополнувањата на Законот за државната ревизија ќе треба да овозможат тој да се 
објавува до крајот на март тековната година, а да се однесува на извршените државни 
ревизии во претходната година. 

 
Значајна измена на Законот за државната ревизија треба да обезбеди 

имплемантација на заложбата при планирањето на ревизиите опфатени со Годишната 
програма Државниот завод за ревизија да се обезбеди висок степен на опфат на  
буџетските корисници со висок ризик и јавните претпријатија основани од Република 
Македонија. 

 
Зголемувањето на кадарот, континуираните обуки на вработените, 

усвојувањето на ревизијата на успешност, транспарентноста и јавноста во 
работењето, зголемениот број извршени ревизии, овозможуваат зголемена 
заинтересираност и следење на работата на Државниот завод за ревизија од страна 
на субјектите, медиумите и, секако, широката јавност. 

 
Согласно со одредбите на член 16 од Законот за државната ревизија, е 

извршена ревизија  на финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 
работењето во 2004 година од страна на независно друштво за ревизија. Мислењето 
на независното друштво за ревизија е Прилог на овој  Годишен извештај. 
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ДЕЛ ПРВ 
 
1. ИЗВРШУВАЊЕ  НА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА 

 
1.1. Законска и институционална рамка на државната ревизија 

 
Под државна ревизија, согласно со Законот за државната ревизија, се 

подразбира “испитување на документите, исправите и извештаите на извршената 
интерна контрола и интерна ревизија, сметководствените и финансиските постапки и 
други евиденции од аспект на тоа дали финансиските извештаи вистинито и 
објективно ги искажуваат финансиската положба и резултатот на финансиските 
активности во согласност со прифатените сметководствени начела и сметководствени 
стандарди и меѓународните ревизорски стандарди на ИНТОСАИ и со стандардите на 
ревизија и испитување на финансиските трансакции што претставуваат државни 
расходи во смисла на законското и наменското користење на средствата кај Буџетот 
на Република Македонија, на буџетите на единиците на локалната самоуправа, на  
буџетите на фондовите, корисниците и единките-корисници на средствата од 
буџетите, јавните претпријатија, Народната банка, правните лица во кои државата е 
доминантен акционер, политичките партии финансирани со средства од буџетот, 
агенциите и други институции основани со закон, други финансирани институции и 
корисниците на средства од Европската унија, како и други меѓународни институции 
(член 1 од Законот за државната ревизија, Прилог број 1) 

  
Според членот 5 од Законот за државната ревизија, државна ревизија се врши 

согласно со динамиката утврдена со Годишната програма на Државниот завод за 
ревизија, а задолжително најмалку еднаш годишно на буџетите, корисниците на 
средствата од Буџетот на Република Македонија и буџетите на единиците на 
локалната самоуправа, јавните претпријатија основани од Република Македонија и 
политичките партии финансирани од средства од буџетот. Кај преостанатите 
неспоменати субјекти ревизија се врши согласно со Годишната програма на 
Државниот завод за ревизија. 

 
Во текот на 2004 година беа преземени активности за целосна и навремена 

претходна подготовка за вршење на државна ревизија на субјектите што беа 
опфатени со Годишната програма и тоа:  

 
- Навремено информирање на субјектите дека се вклучени во Годишната 

програма со укажување кои и какви подготовки и  документи правниот субјект треба да 
ги обезбеди за ефикасно и квалитетно извршување на државната ревизија вклучувајќи 
ги и документите, исправите и извештаите на извршената интерна контрола и интерна 
ревизија.  

- Навремено информирање на правниот субјект за терминот на ревизијата, во 
функција на обезбедување на предвидените услови за работа на државните ревизори 
и планирање на сопствените активности. 

 
Во текот на 2004 година беа преземени и активности за навремена и 

квалитетна подготовка на ревизорските екипи, за што од страна на субјектите кои беа 
опфатени со  Годишната програма се обезбедувани податоци и Годишни сметки. Во 
функција на зголемување на ефикасноста и квалитетот на извршените ревизии, како и 
во функција на создавање услови за примена на информатичка технологија во 
ревизијата, од правните субјекти кои финансиската документација и евиденција ја 
водат и ја обработуваат со информатичка опрема, беа преземани бази со податоци. 
На овој план постигнат  е напредок, со одредени исклучоци кај некои субјекти кај кои 
изостана очекуваната поддршка и соработка. 
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Во извештајниот период, при вршењето ревизии кај сите субјекти - предмет на 
ревизија, на државните ревизори им е овозможен непречен пристап до просториите, 
дадени им се потребните објаснувања, доставени им се потребните и расположливи 
документи, исправи и извештаи и други информации, со што државната ревизија е 
вршена во услови пропишани со Законот за државната ревизија.  

 
Во сите случаи на вршење ревизија, државните ревизори соработуваа со 

лицата задолжени за комуникација со ревизорските тимови, кои даваа објаснувања и 
други информации, ги доставуваа потребните документи, исправи и извештаи. 
Соработката со овие извршители укажува дека има голема  потреба од едукација и на 
кадрите кај субјектите на ревизија, како и едукација на кадарот задолжен за вршење 
внатрешна ревизија. Од тие причини е неопходно да се обезбеди повисок степен на 
нивна опфатеност со проектите за едукација што се организираат во рамките на 
реформата на државната администрација. 

 
И во 2004 година Државниот завод за ревизија дејствуваше согласно со 

решенијата во Законот за државната ревизија  и со други закони и прописи за 
дејностите и постапките релевантни за работење на субјектите - предмет на државна 
ревизија, кои  овозможуваа ревизорските извештаи да формираат мислење за 
степенот на вистинитоста и објективноста во искажувањето на финансиската положба, 
финансиските резултати и законското и наменското користење на средствата. 
Истовремено извршувањето на државната ревизија и во 2004 година укажа дека и 
правните субјекти кај кои се врши државна ревизија и Државниот завод за ревизија 
дејствуваат во услови на делумна неусогласеност на правните прописи и на низа 
системски слабости, кои  во одредена мерка влијаеја врз текот и ефектите од 
ревизиите.  

 
Предметот и задачите на работењето на Државниот завод за ревизија се 

определени со Законот за државната ревизија, со законите од областа на државната 
управа, сметководството и работните односи и со други прописи. Врз нивна основа се 
дефинирани: нормативните акти, методолошките основи и Годишната програма за 
утврдување на обемот за вршење државна ревизија и за работа на Државниот завод 
за ревизија, Правилникот за организација на ДЗР, Правилникот за систематизација на 
работите и работните задачи на Државниот завод за ревизија, Тарифата на 
Државниот завод за ревизија, како и другите акти, правилници и упатства што 
поблиску ги регулираат одделните работи и постапки. Врз нивна основа се базирани и 
прирачните упатства за вршење на  државна ревизија, како основен методолошки и 
инструктивен материјал за едукација на кадарот и остварување на овластувањата и 
одговорностите на овластениот државен ревизор и другите соработници.  
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1.2.  Годишна програма за државна ревизија во 2004 година 
 

 Вкупниот обем на субјекти - предмет на државна ревизија е проектиран во 
членот 1 од Законот за државната ревизија. Ставот 1 од членот 5 на Законот за 
државната ревизија го опфаќа обемот на субјектите, при што задолжително најмалку 
еднаш годишно се врши државна ревизија (521 субјект). Ставот 2 од членот 5 ги 
опфаќа субјектите кај кои ревизијата се врши согласно со Годишната програма на 
Државниот завод за ревизија (1522 субјекти).  
 
 
 

521 субјект 
25,50%

1.522 
субјекти 
74,50% 

Субјекти по член 5 став 1 од Законот за државната ревизија - 521 (25,50 %)

Субјекти по член 5 став 2 од Законот за државната ревизија 1.522 (74,50%)
 

 
Годишната програма за 2004 година Државниот завод за ревизија ја подготви и 

ја донесе на 26.12. 2003 година, а во текот на годината донесени се измени и 
дополнувања на Годишната програма. 

Годишната програма за 2004 година опфати 129 субјекти, од кои 89 
задолжителни и 40 програмирани ревизии, и требаше да ја извршат 76 ревизори 
организирани во 18 екипи вклучувајќи го и планираното кадровско зајакнување од 29 
нови ревизори и 2 вработени од други профили. 

Во текот на 2004 година Државниот завод за ревизија доби согласност да 
вработи само 9 нови ревизори, што е далеку под планираните 29 опфатени со 
заклучоците на Собранието на РМ. 

Во реализацијата на програмата беа вклучени 55 ревизори распоредени во 12 
екипи. 

Изборот на субјектите - предмет на ревизија опфатени со Годишната програма 
е извршен  врз основа на следниве критериуми: 

- обврските што произлегуваат од Законот за државната ревизија, односно 
задолжителноста утврдена со член 5 став 1 од Законот; 

-   потенцијалниот ризик и проценките за можни девијации кај субјектите; 
- степенот на покриеност на буџетските расходи, по разни нивоа, со ревизии, 

односно структурата на субјектите опфатени во член 5 од Законот заради добивање 
на структуирана општа оценка на примерокот и на наодот; 

-  сознанијата добиени од средствата за јавно информирање и од писмени и 
усни информации, односно сознанија од јавните дебати (во Собранието на РМ и во 
Советите на општините, поднесоци од Државната комисија за спречување на 
корупцијата и др.) за начинот на употребата на средствата кај одделни корисници, 
како и информациите што ги извлекуваме од јавно објавените податоци за работењето 
на одредени субјекти што се базираат врз официјални финансиски извештаи (посебно 
за правните лица во кои државата е доминантен акционер); 

- програмските ревизии на користењето странски средства врз основа на 
помош и донации, како барање на соодветни органи, институции и сл. во согласност со 
Законот; 



 22

- повратната ревизија која ја применуваме и како обврска да провериме дали 
наодите што се утврдени во претходните ревизии надлежните органи ги имаат 
санкционирано на задоволителен законски начин, односно дали се постапува по 
барањето за отстранување на девијациите, незаконитостите, ненаменското трошење, 
обезбедувањето на средствата и слично. 

Со овие критериуми се овозможува поголема објективност и коректност во 
изборот на субјектите - предмет на ревизија, во еден континуиран циклус, не земајќи 
ги предвид ревизиите што би се изведувале заради вонредни околности, потреби и 
барања. 

 
1.3. Остварен обем на планираните ревизии со Годишната програма 

 
Во делот втори заедно со прилозите кон Годишниот извештај е дадена 

анализа  на опфатот со ревизија. Во оваа точка даваме осврт на извршувањето на 
Годишната програма. Годишната програма за 2004 е реализирана со 87,60%, односно 
113 субјекти од планираните 129, а извршени се 190 од планираните 255 ревизии. 
Ваквото извршување на ревизијата е резултат главно на: 

 
- несоодветната поддршка за кадровско екипирање на ДЗР и нејзино практично 

остварување во обем од 9 нововработени наспроти планираните 29 лица во 2004 
година, односно Годишната програма е реализирана со 55 ревизори, наспроти 
планираните 76 ревизори или 72,37% од планираниот кадар; 

- оправдано долготрајно отсуство на 3 ревизори, што во основа претставува 
континуирано отсуство на една ревизорска екипа; 

- необезбедените потребни и барани средства од Буџетот на Република 
Македонија. 

- Скратување на времето планирано за работа заради реализација на 
Заклучокот на Собранието на Република Македонија за изготвување на Годишниот 
извештај на Државниот завод за ревизија до 31.03. 2005 година, место до 30 
септември  како што е предвидено со Законот. 
     

Неподготвеноста да се создадат потребните услови за работа на ДЗР ги 
илустрира разликите меѓу можните планирани ревизии како потребни и реално 
реализираните според создадените услови (пополнување на кадровските ресурси и 
сл.). 
 
   Зголемувањето на бројот на државни ревизори е неминовно и во наредните 
години заради остварувањето на целите на државната ревизија. Тоа ќе овозможи 
опфатот на извршените ревизии да се зголеми, а со тоа се избегнува дезавуирањето 
на улогата и значењето на ревизијата како функција дадена со Законот за државната 
ревизија. 
 

 
1.4. Издадени извештаи, ревизорско мислење и известување,  
       забелешки и приговори по ревизорските извештаи  

 
Согласно со одредбите од Законот за државната ревизија по однос на 

давањето забелешки, односно приговори по издадените извештаи, правото на давање 
забелешки на претходните извештаи го искористиле 95 субјекти, од кои овластениот 
државен ревизор целосно прифатил 6 забелешки, 47 делумно, а во 42 случаи 
забелешките не се прифатени поради неоснованост. 

 
 На конечните ревизорски извештаи 30 субјекти имаа поднесено приговор, по 
кои главниот државен ревизор целосно не прифати ниту еден приговор, делумно 
прифатил 12 приговори, целосно одбил 18 приговори. 
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Иако обемот на вкупните ревизии се уште не достигна потребно ниво и 
посакуван опфат, врз основа на досегашните кумулативни наоди може да се 
обезбедат елементи за извлекување глобални оценки за извршување на функцијата 
на државната ревизија. 

 
Збирните мислења се дадени во анализата на наодите од извршените ревизии 

во втората точка од овој  дел на Извештајот, а за секој поединечен субјект конечните 
ревизорски извештаи тековно и континуирано, веднаш по нивното доставување до 
субјектот се објавувани и се содржани на WЕB - страницата на ДЗР: www.dzr.gov.мк, и 
достапни до најшироката јавност. 
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2. АНАЛИЗА НА НАОДИТЕ ОД ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ 
 

2.1. Делокруг, видови на субјекти и  издадени ревизорски извештаи 
 
Предмет на ревизија се финансиските извештаи за 2003 година  на субјектите 

определени со член 1 од Законот за државната ревизија (Прилог број 1). 
Ревизијата на финансиските извештаи е извршена согласно со член 2, став 1 и 

2 од Законот за  државна ревизија и Годишната програма на Државниот завод за 
ревизија за утврдување на обемот на вршење на работите на  државна ревизија за 
2004 година согласно со член 5 од Законот за државната ревизија. 

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со прописите што важат во 
Република Македонија и тие претставуваат одговорност на раководството на субјектот 
што е предмет на ревизија.  

Одговорност на ревизорите е да издадат извештај за извршената ревизија и да 
дадат мислење за финансиските извештаи засновано врз извршената ревизија. 

 
Цел на ревизијата на финансиските извештаи на буџетите, буџетските 

корисници, фондовите и буџетите и фондовите на локалната самоуправа е да 
овозможи  ревизорот да  изрази мислење: 

- дали финансиските извештаи вистинито и објективно ги искажуваат 
финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со 
применетата законска регулатива и 

- дали е остварено наменско и законско користење на средствата кои 
преставуваат државни расходи.  

Цел на ревизијата на финансиските извештаи на јавните претпријатија е да 
овозможи  ревизорот да  изрази мислење: 

- дали финансиските извештаи вистинито и објективно ги искажуваат 
финансиската положба и резултатот на финансиските активности во согласност со 
применетата законска регулатива која важи во Република Македонија. 

 
 Ревизиите се извршени  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 ревизиите да бидат планирани и подготвени, со цел 
да се добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од 
значајни погрешни прикажувања. Ревизиите вклучуваат: испитувања на докази; 
проценување на користените сметководствени принципи, како и на важните проценки 
направени од  страна на раководството на субјектот; давање општа оценка за 
презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни финансиски 
трансакции.  

 
Во периодот од 01.03. 2004 година до 28.02. 2005 година извршени се вкупно 190 

ревизии, издадени се 190 извештаи на овластените државни ревизори (Прилог број 2), 
кои ја имаат следната структура: 
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Преглед на субјектите по видови кај кои е вршена ревизија во 2004 година,  а се 
однесуваат на финансиските извештаи од 2003 година 
 

Број на субјекти Број на извршени ревизии Број на издадени извештаи  
Вид на субјектот  2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003 
Буџет на РМ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Буџети на локалната 
самоуправа 

 
12 

 
6 

 
11 

 
12 

 
6 

 
11 

 
12 

 
6 

 
11 

Органи на локалната 
самоуправа 

 
12 

 
6 

 
11 

 
12 

 
6 

 
11 

 
12 

 
6 

 
11 

Фондови на локалната 
самоуправа 

 
23 

 
8 

 
21 

 
23 

 
8 

 
21 

 
19 

 
8 

 
21 

Буџетски корисници 10 33 16 24 96 61 24 96 61 
Јавни претпријатија 20 14 17 20 14 17 20 14 17 
Претпријатија со 
доминантен државен 
капитал 

  
 

1 

   
 

1 

   
 

1 

 

Агенции 1 3  1 13  1 13  
Републички фондови 6 8 5 6 8 5 6 8 5 
Фондови на ЕУ и на други 
Мегународни институции 

0 1 
 

 0 1 
 

 0 1 
 

 

Други корисници на 
средства на Буџетот и 
единки-корисници 

   
 

10 

   
 

31 

   
 

31 
Корисници на фондови   7   7   7 
Други институции 
основани со закон 

   
13 

   
24 

   
24 

Народна банка на РМ   1   1   1 
Вкупно 85 81 113 99 154 190 95 154 190 
 
 

2.2. Спроведување на основните сметководствени начела и политики 
 
 Сметководствените начела и политики се утврдени со позитивните законски 
прописи во Република Македонија, како и со интерните акти донесени од субјектите и 
тие го регулираат нивното работење. 
 
 Отстапувањето од сметководствените начела и политики се дадени во 
продолжение на текстот од Извештајот, систематизирани по видови субјекти.  
  

Буџети, фондови и корисници на буџети и фондови  
 
2.2.1 При 50 ревизии  е констатирано непочитување на  начелата на буџетското 

сметководство, односно   сметководство не се води согласно со   предвиденото во 
Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (Точка 2.8.1. од 
Извештајот). 
 

2.2.2. Кај пет субјекти се утврдени невратени и непренесени парични средства 
од сметката на корисникот во  Буџетот, односно од сметката на органот на сметката на 
буџетот на единицата на локалната самоуправа. Од вкупно 34.681 илјада денари 
невратени и непренесени средства, 34.313 илјади денари се од сметката на  Бирото за 
стокови резерви во состав на Министерството за финасии - сметка за 
самофинансирачки активности, а преостанатите од четири единици на локалната 
смоуправа. (Точка 2.8.2. од Извештајот).  
 

2.2.3. При 21 ревизија е констатирана неусогласеност на состојбата на 
паричните средства на сметката на субјектите  со резултатот од работењето, односно  
утврдениот вишок приходи над расходи за работењето во 2003 година  за 95.655 
илјади денари  се разликува од  состојбата на  паричните  средства на  31 декември 
2003 година.  (Точка 2.8.3. од Извештајот). 
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2.2.4. Кај 13 субјекти  е извршен пренос на обврски од претходната во 
наредната година во вкупен износ од 935.118 илјади денари, и тоа кај: Буџетот на 
Републиката, пет буџетски корисници, една единка-корисник и три единици на 
локалната самоуправа со  нивните органи и фондови. За овие обврски не се 
предвидени средства со буџетот за тековната година, што е спротивно на буџетското 
работење.  (Точка 2.8.4. од Извештајот). 

 
2.2.5. Кај 17 корисници, нивни единки, републички фондови и единици на 

локалната самоуправа се констатирани дадени заеми на други субјекти во вкупен 
износ од 1.785.624 денари. Најголем износ е констатиран кај  Град Скопје, при што 
Програмата за уредување на градежно земјиште и позајмила  на Програмата за  
употреба на градежно земјиште 1.579.388 денари.  (Точка 2.8.5. од Извештајот - во 
прегледот  се  вклучени и јавните претпријатија). 

 
2.2.6. Прераспределба помеѓу расходни ставки без донесена одлука на 

надлежен орган во вкупен износ од 1.236.458 денари е  констатирана кај  14  
корисници, седум единки-корисници, 10 буџети, органи и фондови на единици на 
локалната самоуправа, седум други институции основани со закон, два републички 
фонда, едно јавно претпријатие и Буџетот на Република Македонија.  (Точка 2.8.6. од 
Извештајот). 

 
2.2.7. Не е донесен ребаланс за дополнително добиените средства: од  делот 

на вишокот на приходите  кај четири единици на локалната самоуправа во износ од 
21.532 илјади денари; кај Фондот за животна средина, кај кој од надоместоци се  
остварени 17.277 илјади денари поголеми  приходи од буџетираните и кај  два 
буџетски корисника  во износ од  566 илјади денари, односно вкупно 39.375 илјади 
денари кај 11 субјекти.  (Точка 2.8.7. од Извештајот). 

 
Јавни претпријатија 
 
2.2.8. Кај четири јавни претпријатија користени се позајмувања од други 

субјекти во вкупен износ од 351.756 илјади денари без согласност на основачот на 
јавното претпријатие (Точка 2.8.8. од Извештајот). 

 
2.2.9. Кај пет од 17 јавни претпријатија  дадени се  заеми на други субјекти без 

согласност на основачот во вкупен износ од 20.387 илјади денари (Точка 2.8.5. од 
Извештајот).   
 
 

2.3. Спроведување на политики сврзани со билансот на состојба и 
       утврдени наоди на ревизорите за билансот на состојбата  

 
2.3.1. Кај 51 ревидиран финансиски извештај,  спротивно на Законот за 

сметководство за буџетите и буџетските корисници и Меѓународните 
сметководствените стандарди, во книговодствената  евиденција не се евидентирани 
постојани средства во вкупен износ од 481.481 илјади денари. Од тоа кај:  корисниците 
90.825 илјади денари; републичките фондови 1.938 илјади денари; единиците на 
локална самоуправа 84.103 илјади денари; институции основани со закон 239.905 
илјади денари; единки-корисници  331 илјада денари; единки-корисници на фондови 
511 илјади денари и Буџетот на РМ 63.867 илјади денари (Точка 2.8.9. од Извештајот).  
 

2.3.2. Кај седум субјекти се евидентирани туѓи основни средства во вкупен 
износ од 36.794 илјади денари, и тоа кај  еден корисник на буџет на фондови 26.929 
илјади денари, еден републички фонд 1.558 денари, две институции основани со закон 
5.279 денари, две јавни претпијатија 2.928 денари и една единка-корисник 100 илјади 
денари (Точка 2.8.10. од Извештајот).  
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2.3.3. Од вкупно 190 извршени ревизии, кај 82 ревизии е констатиран 
неизвршен, односно нецелосно извршен попис на средствата и обврските чија 
книговодствена вредност изнесува 10.967.606 денари. Укажуваме дека  вредноста на 
средствата и обврските во чија реалност и објективност  ревизијата не е убедена е 
значително поголема со оглед на фактот што кај дел од субјектите не беше можно да 
се изврши квантификација (во прегледот од точка 2.8.11 обележено со ***).  

 

2.3.4. Кај 28 субјекти е неправилно пресметана амортизацијата и 
ревалоризацијата на материјалните средства за износ од 98.848 денари,  со што е 
необјективно прикажана и нивната  вредност и вредноста на капиталот на ден 31.12. 
2003 година (Точка 2.8.12. од Извештајот). 

 
2.3.5. Кај два корисника на Буџетот на Република Македонија е констатирано 

прибирање на средства надвор од системот на трезорската сметка во вкупен износ од  
6.427  илјади денари (Точка 2.8.13. од Извештајот). 

 
2.3.6. Кај пет субјекти  е констатирано неосновано трошење на средства од 

депозитна сметка во вкупен износ од 17.684 денари, и тоа кај два државни органа во 
износ од 10.948 денари и кај една институција основана со закон 6.736 денари.  
Укажуваме дека при ревизијата во судовите, кај кои главно се отвораат овој вид 
сметки,  спротивно на судскиот деловник донесен согласно со Законот за судовите, не 
е воспоставена нивна евиденција, ниту пак се изготвуваат предвидените финансиски 
извештаи  (Точка 2.8.14. од Извештајот). 

 
2.3.7. Кај седум субјекти се констатирани неевидентирани вложувања во 

постојани средства во вкупен износ од 94.246 денари. Кај  четири  јавни претпријатија  
2.372 денари, еден буџет на единица на локалната самоуправа кој не евидентирал  
77.571 денар за материјалните средства во подготовка  и две институции основани со 
закон во износ од 14.303 денари. (Точка 2.8.15. од Извештајот). 

 
2.3.8. Кај  19 ревизии  е констатирано неуредно и неажурно сметководство, и 

тоа кај пет корисници на Буџетот на Република Македонија, едно јавно претпријатие, 
две програми на единица на локалната самоуправа, три корисника на средства на 
фондови и шест други корисници на средства на буџетот и единки-корисници. 
Вкупниот износ од 768.216 денари се однесува на четири субјекти, додека кај 
преостанатите нема квантифициран износ (Точка 2.8.16. од Извештајот). 

 
2.3.9. Кај 13 субјекти не се евидентирани залихи на материјали, недовршено 

производство, готови производи и трговски стоки во вкупен износ од 69.276 денари, и 
тоа кај три корисници на Буџетот  на РМ во вкупен износ од 7.280 денари, кај еден 
орган и два фонда  на единица на локалната самоуправа 1.865 денари, две 
институции основани со закон 7.096 денари, една единка-корисник  за износ од 836 
илјади денари и единка-корисник на фонд 1.272 денари. Најголемиот износ на 
неевидентирана залиха се однесува на ЈП за стопанисување со станбен и деловен 
простор на РМ - 50.927 денари (Точка 2.8.17. од Извештајот). 

 
2.3.10. Кај 12 субјекти неосновано се евидентирани обврски во поголем износ 

за 128.833 денари, и тоа кај три јавни претпријатија  во износ од 112.815 денари, 
додека преостанатите кај: два државни органа, два корисника на  фондови, една 
единка-корисник; една институција основана со закон и еден буџет на единица на 
локалната самоуправа (Точка 2.8.18. од Извештајот). 

 
2.3.11. Кај 36 субјекти не се евидентирани обврски во вкупен износ од 1.046.834 

денари. Неевидентираните обврски се и  поголеми бидејќи кај дел од сметките истите 
не можеа да се квантифицираат. На нереалното прикажување на обврските упатува и 
фактот што тие често не се потврдени при нивното конфирмирање  (Точка 2.8.19. од 
Извештајот). 
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2.3.12. Кај пет субјекти се искажани помалку извори на капитални средства во 
вкупен износ од 1.546.076 денари, и тоа кај Буџетот на РМ 1.529.158 денари, кај два 
корисника на буџетот износ од 1.276 денари; една единка-корисник на буџет  178 
илјади денари и  15.464 денари кај единка-корисник на фонд (Точка 2.8.20. од 
Извештајот). 

 
2.3.13. Кај шест субјекти се евидентирани изворите на средствата во износ 

поголем за 525.252 денари, и тоа кај два корисника 518.266 денари; една институција 
основана со закон  5.725 денари; еден корисник на фондови 1.113 денари и една 
единка-корисник на буџет 148 илјади денари (Точка 2.8.21. од Извештајот). 

 
2.3.14. Кај десет субјекти се видентирани  повеќе побарувања во износ од 

253.391 денари, и тоа кај: пет јавни претпријатија во износ од 164.018 денари; две 
институции основани со закон 58.527 денари и  три корисници на фондови во износ од 
30.846 денари (Точка 2.8.22. од Извештајот). 

 
2.3.15. Кај 24 субјекти не се евидентирани побарувањата во вкупен износ од 

1.411.050  денари, од кои 1.277.147 денари кај четири  корисници на средства од 
буџетот. Преостанатите 133.903 денари се кај: еден републички фонд, пет јавни 
претпријатија; буџети, органи и фондови  на три единици на локалната самоуправа, 
три институции основани со  закон и четири корисници на фондови (Точка 2.8.23. од 
Извештајот). 

 
2.3.16. Кај две министерства  е констатирано неевидентирање на вложувања 

кај други субјекти во вкупен износ од 46.170 денари. Неевидентирани се акциите на 
Министерството за образование и наука во Комерцијална банка во износ од 6.140 
денари и 40.000 денари на Министерството за економија за издвоениот дел од 
средствата за вложувања во ЕСМ (Точка 2.8.24. од Извештајот). 

 
2.3.17. Кај Буџетот на РМ се констатирани неевидентирани долгорочни 

пласмани   во износ од 1.465.291 денар. 
 
2.3.18. Кај Буџетот на РМ се констатирани неевидентирани обврски по 

долгорочни кредити во износ од 61.688.967 денари.  
 
2.3.19. Кај Буџетот на РМ се констатирани неевидентирани побарувања по 

краткорочни кредити  и позајмувања во износ од 101.068 денари.  
 
 
2.4. Спроведување на политиките сврзани со билансот на приходи  
       и расходи/ билансот на успех и утврдените наоди на  
       ревизорите за билансот на приходи и расходи/билансот на успех 

 
2.4.1.Кај две институции основани со закон, еден корисник на фондови, една 

единка корисник на буџетот и кај две јавни претпријатија се прибирани средства без 
законска основа, односно без согласност на основачот. Вкупниот износ на вака 
прибраните ссредства е 15.437 денари (Точка 2.8.25. од Извештајот).   

 
2.4.2. Кај еден корисник на фондови  се извршени исплати без претходно 

донесен финансиски план во вкупен износ од 21.537 денари (Точка 2.8.26. од 
Извештајот). 

 
2.4.3. Кај четири државни органи  и една институција основана со закон 

извршени се набавки на материјални средства во износ од 1.625 денари, без 
обезбедени средства од буџетот за тековната година (Точка 2.8.27. од Извештајот). 
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2.4.4. Кај еден буџет и два органа на единица на локалната самоуправа  
потрошени се 19.378 денари, за кои претходно не се предвидени средства со буџетот 
(точка 2.8.28. од Извештајот). 

 
2.4.5. Кај буџетите на општините: Чаир, Босилово, Другово, Градско, Ресен и 

Крушево се констатирани директни исплати од сметката на буџетот во износ од 9.495  
денари (Точка 2.8.29. од Извештајот).  

 
2.4.6. Кај органот на општините Чаир и Босилово е утврден директен прилив на 

средства на сметката на органот  во износ од 134 илјади денари (Точка 2.8.30. од 
Извештајот). 

 
2.4.7. Кај органот на општините Битола и Ресен се констатирани повеќе 

исплатени средства од буџетираното без ребаланс во износ од 9.158 денари (Точка 
2.8.31. од Извештајот). 

 
 2.4.8. Кај буџетот на општина Ресен, органот на општина Битола; Програмите 

за: употреба и уредување на градежно земјиште на Град Скопје; Фонд за локални 
патишта на општина Крушево и Фонд за уредување на градежно земјиште на општина 
Чаир се констатирани исплати на средства без настанати должничко-доверителски 
односи во износ од 381.448 денари (Точка 2.8.32. од Извештајот). 

 
2.4.9. Кај органот на Град Скопје; Програмите за употреба и уредување на 

градежно земјиште на Град Скопје; Фонд за уредување на градежно земјиште на 
општина Чаир и  Фондот за комунално уредување на општина Крушево користени се  
заеми од други субјекти во вкупен износ од 1.845.906 денари (Точка 2.8.33. од 
Извештајот). 
 
 

2.5. Утврдени ефекти од ревизијата врз билансот на приходи и расходи 
 

Со ревизиите се утврдени неправилности и отстапувања кои имаат влијание 
врз реалноста и објективноста на искажаната финансиска положба и врз резултатот 
на финансиските активности кај субјектите. Ефектот од утврдените наоди на 
ревизорите врз финансискиот резултат по групи субјекти што се предмет на ревизија 
ги презентираме во следниот преглед: 

 
Буџет на Република Македонија 

    
                 во 000 денари  

Р.бр. Назив на субјектот  
Повеќе/ 
помалку 

евидентирани 
расходи 

Повеќе/ 
помалку 

евидентирани 
приходи 

Потценет/
преценет 
вишок на 
приходи

1  Буџет на Република Македонија  (4,752) 0 4,752 
  Вкупно: (4,752) 0 4,752 

Забелешка: Износите во загради значат повеќе 
          Износите без загради значат помалку 
 
Потценувањето на финансискиот резултат, односно помалку искажан вишок на 

приходи над расходи е резултат на неевидентиран приход за вратени средства во 
Буџетот поради раскинување договор. 
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 Буџет на ЕЛС: 
во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот  
Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни расходи

Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни приходи 

Потценет/
преценет 
вишок на 
приходи 

1 Буџет на општина Босилово 4,852 6,315 1,463 
2 Буџет на општина Битола (12,668) 0 12,668 
3 Буџет на општина Тетово 6,179 8,974 2,795 
4 Буџет на општина Крушево (440) (440) 0 
  Вкупно: (2,077) 14,849 16,926 

Забелешка: Износите во загради значат повеќе (преценети) 
          Износите без загради значат помалку (потценети) 

 
 

Утврдените неправилности кои како последица имаат потценување на 
финансискиот резултат, односно помалку искажан вишок на приходи над расходи, се 
состојат од следното:  

         во 000 денари 
Опис на основот Износ 

Исплатени плати на градоначалникот и на вработените во управните и 
административни органи во поголем износ од правото утрдено со Законот (713)
Исплатени паушали на членови на Совет, градоначалник и др. (607)
Исплатени спонзорства и донации без обезбедени средства (2,795)
Неевидентирани трансфери како расход 8,974 
Помалку евидентирани расходи за средства кои се директно исплатени преку 
органот 4,852 
Исплатени средства без соодветна документација (11,348)
Други неосновано евидентирани расходи (440)
Вкупно расходи (2,077)
Други помалку евидентирани приходи                                                                14,849
Вкупно приходи 14,849 
Потценет/преценет финансиски резултат 16,926 

 
 
Органи на ЕЛС: 

во 000 денари 

Р.бр.  Назив на субјектот  

Повеќе/ 
помалку 
евидентир

ани 
расходи 

Повеќе/ 
помалку 

евидентирани 
приходи 

Потценет/
преценет 
вишок на 
приходи 

1 Орган на општина Чаир 291 232 (59)
2 Орган на општина Босилово 13 0 (13)
3 Орган на општина Градско (243) 0 243 
4 Орган на општина Битола (11,668) 1,000 12,668 
5 Орган на општина Тетово (2,237) 0 2,237 
6 Орган на општина Делчево (904) 0 904 
7 Орган на општина Ресен (51) 0 51 
  Вкупно: (14,799) 1,232 16,031 

Забелешка: Износите во загради значат повеќе 
          Износите без загради значат помалку 
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Утврдените неправилности кои како последица имаат помалку искажан вишок 
на приходи над расходи  во вкупен износ од 16.031 денари се следните:  

во 000 денари  
Опис на основот Износ 

Исплатени плати на градоначалникот и на вработените во управните и 
административни органи во поголем износ од правото утрдено со Законот (2,241)
Исплатени паушали на членови на Совет, градоначалник и др. (1,359)
Исплатени надомести за храна и превоз на вработени во поголем износ од 
правото утрдено со Законот (300)
Неевидентирани расходи 304 
Други неосновано евидентирани расходи (906)
Исплатени расходи  по договор за дело 9 
Исплатени средства без соодветна документација (10,399)
Помалку евидентирани расходи за плати 93 
Вкупно расходи (14,799)
Помалку евидентирани приходи 1,232 
Вкупно приходи: 1,232 
Потценет/преценет финансиски резултат: 16,031 

 
Утврдените наоди кај локалната самоуправа се однесуваат главно на 

исплатените плати на секретарот, главниот архитект,  началниците и советниците, 
како и на  надоместоците - паушали што ги примаат тие.  На овие лица најчесто им се 
исплаќа плата според одредбите од Законот за платата и другите надоместоци на 
пратениците во Собранието на Република Македонија и други избрани именувани 
лица во Републиката, што е спротивно на законските акти. Неприфаќајќи го третманот 
на функционери и именувани лица на оваа катетогија на вработени, ревизијата ги 
квалификува  таквите исплати како преценети, што   како последица има потценување 
на искажан вишок на приходи над расходите. Исплатата на надоместоците - паушали 
исто така отстапува од законското решение поради што сметаме дека Министерството 
за финансии, согласно со предвидената обврска во Законот за локалната самоуправа, 
треба да предложи решение со кое ќе бидат јасно дефинирани овие надоместоци.  
 

Фондови на ЕЛС:    
          во 000 денари  

Р.бр. Назив на субјектот  
Повеќе/ 
помалку 

евидентирани 
расходи 

Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни приходи 

Потценет/
преценет 
вишок на 
приходи 

1 Фонд за комунални дејности - Општина Босилово 2,176 2,176 0 

2 
Град Скопје - Програма за употреба на градежно 
земјиште 0 (23,442) (23,442)

3 
Град Скопје - Програма за уредување на 
градежно земјиште 0 (43,555) (43,555)

4 Град Скопје - Акција за поубав град - Проект 0 (951) (951)
5 Фонд за патишта Тетово 3 0 (3)

6 
Фонд за патишта и комунално уредување од 
Ресен  (138) 0 138 

7 Проект “Преспански јаболкобер” - Ресен  (14) 0 14 

8 
Фонд за комунално уредување на градежно 
земјиште на општина Крушево (968) (968) 0 

9 
Фонд за локални патишта, улици и комунално 
уредување на општина Крушево (1,164) 533 1,697 

  Вкупно: (105) (66,207) (66,102)
Забелешка: Износите во загради значат повеќе 
          Износите без загради значат помалку 
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Утврдените неправилности кои како последица имаат повеќе  искажан вишок на 
приходи над расходи  во вкупен износ од 66.102 денари се следните:  

во 000 денари  
Опис на основот Износ 

Евидентирани расходи врз основа на невалидна и нецелосна документација (123)
Други неосновано исплатени расходи (185)
Исплатени средства без соодветна документација (14)
Помалку искажани расходи за обврски кои се платени 2,236 
Повеќе искажани расходи за обврски кои не се платени (2,230)
Неевидентирани неосновано дадени заеми на други правни субјекти 211 
Вкупно расходи: (105)
Повеќе евидентирани приходи без основа (72,548)
Помалку евидентирани приходи од добиени средства по програми 6,776 
Други повеќе искажни приходи (968)
Помалку евидентирани приходи 533 
Вкупни приходи: (66,207)
Потценет/преценет финансиски резултат: (66,102)

 
При ревизијата на овие субјекти, како што е констатирано и во текот на 2003 

година, често се наидува на нерегулиран правен статус што предизвикува проблеми 
околу надлежноста за користењето и располагањето со средствата на фондовите, а 
оттука и во реалноста и објективноста на искажаните билансни позиции во годишните 
сметки. Присутна е појава на преземање надлежности за располагање со средствата 
од страна на републичките фондови, Министерства  и  други субјекти кои ги 
финансираат активностите утврдени со програмите со директна исплата, односно 
дозначување на средства на субјектите кои се носители на договорите за одредени 
плаќања. Плаќањето на обврските спрема изведувачите на работите се врши со 
договори за цесии спротивно на буџетското сметководство, а трансферот на 
средствата не се евидентира во локалните буџети и фондови и не се искажува ниту 
како приход, ниту како расход во финансиските извештаи на фондовите. 

Ваквиот начин на работа условува  и нереално прикажување на стекнатиот 
имот на општината со реализацијата на програмите.   

 
Државни органи    

    во 000 денари 

Р.б
р Назив на субјектот  

Повеќе/ 
помалку 

евидентирани 
расходи 

Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни приходи 

Потценет/
преценет 
вишок на 
приходи 

1 Министерство за образование и наука (37,491) 0 37,491 

2 
Министерство за образование и наука -
самофинасирачки активности (1,119) 0 1,119 

3 
Министерство за образование и наука - Проект 
Јапонски грант за модернизација на образованието 399 399 0 

4 

Министерство за образование и наука - Проект 
Холандски  грант  за модернизација на 
образованието (1,493) 0 1,493 

5 
Министерство за образование и наука - Преоект 
Тристан Ист (402) 0 402 

6 
Министерство за образование и наука - Македонска 
национална опсерваторија (1,046) 0 1,046 

7 
Министерство за образование и наука - Светска 
федерација на научници 0 0 0 

8 
Министерство за образование и наука - Проект 
Перикле (121) 0 121 
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9 
Министерство за образование и наука - Програма за 
реформа во стручното образование - Сорос (74) 0 74 

10 

Министерство за образование и наука - Проект 
Средно стручно образование и обука - втора фаза -
ВЕТ 2 (212) 0 212 

11 
Министерство за образование и наука - програма 
Темпус  0 1,110 1,110 

12 
Агенција за развој и инвестиции - сметка за приходи 
од кредити 72,051 138,387 66,336 

13 Влада на РМ - Секретаријат за законодавство (1) 0 1 
14 Министерство за здравство - редовна сметка (60) 0 60 

15 
Министерство за здравство - самофинансирачка 
активност (401) 0 401 

16 Управа за јавни приходи (21,270) (2,836) 18,434 

17 

Министерство за економија - с-ка од надомест што 
го плаќаат дел субјекти при увоз и извоз  на 
производи, стоки и услуги (1,472) 0 1,472 

18 Министерство за финансии - Буџетска сметка (11,773) 0 11,773 

19 
Министерство за финансии - Управа за јавни 
приходи - Буџетска сметка (14,260) 0 14,260 

20 
Министерство за транспорт и врски - приходна 
сметка 0 46,266 46,266 

21 
Министерство за финансии - Царинска Управа - 
сметка за редовно работење (41,573) 0 41,573 

22 
Министерство за финансии - Царинска Управа - 
сметка за приходи наплатени од органи (5,595) (3,700) 1,895 

23 

Биро за стоковни резерви - орган во состав на 
Министерството за финансии - сметка за 
самофинансирачки активности 1,162,423 1,196,736 34,313 

24 
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство - сметка приходи од органи (37,902) (37,902) 0 

  Вкупно: 1,058,608 1,338,460 279,852 
Забелешка: Износите во загради значат повеќе 
          Износите без загради значат помалку 
 

Утврдените неправилности кои како последица имаат помалку  искажан вишок 
на приходи над расходи  во вкупен износ од 279.852 денари се состојат од следното: 

во 000 денари 
Опис на основот Износ 

Повеќе исплатени плати без истите да бидат предвидени во буџетот (30,775)
Исплата на плати над правото утврдено во Законот за платите (17,149)
Евидентирање на расходи за неплатени обврски  (319,400)
Евидентирање на расходи без соодветна документација (105,940)
Двапати искажани расходи по иста основа (320)
Настанати расходи спротивно на Програмите за одобрување средства (6,164)
Неосновано направен расход за друг субјект (9,047)
Евидентирани расходи за дадени аванси без основа (1)
Неевидентирани расходи  73,501 
Други неосновано евидентирани расходи   (38,868)
Неевидентирани други расходи 1,512,771
Вкупно расходи: 1,058,608
Неосновано евидентирани приходи за побарувања кои не се наплатени (37,902)
Неевидентиран приход врз основа на прилив на девизи на девизната сметка 1,509 
Неевидентиран приход 1,662,887 
Други неосновано искажани приходи (288,034)
Вкупно приходи: 1,338,460
Преценет/потценет вишок на приходи: 279,852
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Републички фондови 
во 000 денари 

Р.бр Назив на субјектот  

Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни расходи

Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни приходи 

Потценет/
преценет 
вишок на 
приходи 

1 Фонд за животна средина - Скопје (16,919) 0 16,919 
2 Фонд за водите на Република Македонија (410) 0 410 
  Вкупно: (17,329) 0 17,329 

Забелешка: Износите во загради значат повеќе 
          Износите без загради значат помалку 

 
 

Помалку искажаниот вишок на приходи над расходите  во износ од 17.329 
денари резултат на повеќе искажаните расходи врз следните основи: 

во 000 денари 
Опис на основот Износ 

Евидентирани расходи без поткрепувачка документација (410)

Исплатени средства за спонзорства, репрезентација и донации за кои не се
одобрени средства (366)
Направени расходи за сметка на други субјекти (16,553)
Вкупно расходи (17,329)
Преценет/потценет вишок на приходи 17,329 
 

Јавни претпријатија и правни лица во кои државата 
е доминантен акционер: 

 
во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот 
Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни расходи

Повеќе/ 
помалку 

евидентирани 
приходи 

Потценета/
преценета 
добивка 

1 
ЈП за уредување на градежно земјиште”Кочани” 
Кочани (4) 5,412 5,416 

2 
ЈП за комунални дејности и уредување на 
градежно земјиште Лозово - Лозово (5) 933 938 

3 ЈП Агро Берза (76) (4,500) (4,424)
4 ЈПКД Брегалница - Делчево (3,687) 574 4,261 
5 ЈП Македонски шуми ПО Лопушник - Кичево 183 0 (183)
6 ЈКП” Дервен “ - Велес (2,469) 550 3,019 
7 ЈПКД “Комуналец” - Струмица (608) (721) (113)

8 ЈП “Водовод и канализација” - Скопје  (7,409) 0 7,409 

9 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на РМ 666,887 1,188,123 521,236 

10 ЈП за водоснабдување Студенчица - Скопје 147 0 (147)
  Вкупно: 652,959 1,190,371 537,412 

Забелешка: Износите во загради значат повеќе 
          Износите без загради значат помалку 
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Утврдените неправилности кои како последица имаат помалку  искажана 
добивка  во вкупен износ од 537.412  денари се состојат од следното: 

                                                                                                         во 000 денари 
Опис на основот Износ 

Неосновано евидентирани трошоци за осигурување кои се однесуваат на идни 
периоди (501)
Неосновано евидентирани трошоци за отпис на побарувања (8,607)
Фактури од добавувачи неевидентирани во соодветен временски период 202 
Други неосновано евидентирани трошоци (3,440)
Неевидентирани расходи за камати и курсни разлики 129 
Помалку евидентирани трошоци за непресметана амортизација на материјални 
средства 1,603 
Неосновано евидентирани трошоци од поранешни години  (1,265)
Повеќе евидентирани трошоци за пресметана амортизација на материјални 
средства (7,524)
Неевидентиран отпис на побарувања како трошок 1,238 
Неевидентриани трошоци за спонзорства 87 
Преостанати неосновано теретени трошоци (4,369)
Други неевидентирани трошоци 675,385 
Неосновано евидентирани трошоци за репрезентација и спонзорства (126)
Помалку искажани трошоци за адаптација на деловен простор 147
Вкупно трошоци: 652,959 
Неевидентирани приходи од продажба на станови и деловен простор од минати 
години 727,695 
Неосновано евидентирани приходи врз основа на непресметан ДДВ (5,221)
Неевидентирани приходи од камати и курсни разлики 1,038 
Неевидентиран одложен приход 4,472 
Неевидентирани приходи од минати години 511,522 
Други неосновано евидентирани приходи (46,960)
Преостанати приходи  (2,175)
Вкупни приходи 1,190,371 
Преценета/потценета добивка 537,412 
 
 

Други корисници на средства на Буџетот  
и единки-корисници на буџетот 

во 000 денари 

Р.бр Назив на субјектот  
Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни расходи

Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни приходи 

Потценет/
преценет 
вишок на 
приходи 

1 
Факултет за туризам и угостителство - сметка за 
самофинасирачки активности - Охрид (177) 24,302 24,479 

2 
РО Медицински факултет - Сметка за приходи од
самофинасирачка активност - Скопје (1,486) 0 1,486 

3 
ДЕТУ “Михајло Пупин“, Скопје - сметка за приходи
наплатени од органи  119 141 22 

4 
ДЕТУ “Михајло Пупин“, Скопје - сметка за приходи 
од самофинансирачки активности  (654) 0 654 

5 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за 
самофинансирачки активности 789 0 (789)
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6 

Природно-математички факултет, Скопје - сметка за 
приходи од донации - Темпус меѓународен проект -
Иновации за наставните програми од
компјутерските науки во високото образование 743 0 (743)

7 

Природно-математички факултет, Скопје сметка за
приходи од донации-Темпус меѓународен проект-
Нато Наука за мир 371 0 (371)

8 
Средношколски дом “Томе Стефановски - Сениќ“,
Скопје - сметка за самофинансирачки активности  (6,791) 303 7,094 

9 
ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, 
Скопје (441) (201) 240 

10 
Државен студентски дом “Никола Карев”, Охрид -
сметка за редовно работење (2,145) 0 2,145 

11 
Државен студентски дом “Никола Карев”, Охрид -
сметка за самофинансирачки активности (1,951) (212) 1,739 

  Вкупно:         (11.623) 24,333       35.956 
Забелешка: Износите во загради значат повеќе 
          Износите без загради значат помалку 
 
 
Утврдените неправилности кои како последица имаат потценување на вишокот 

на приходи за 35.956 денари се врз следните основи: 
 
 
 

во 000 денари 
Опис на основот Износ 

Повеќе исплатени плати без истите да бидат предвидени во буџетот (6,724)

Исплатени средства за службени патувања во земјата спротивно на законските 
прописи (501)
Евидентирани расходи за неплатени обврски  (510)
Евидентирање на расходи без соодветна документација (1,636)
Неевидентирани исплатени патни и дневни расходи на други лица 34 
Неосновано направен  расход за друг субјект (359)
Неосновано исплатени патни и дневни расходи на лица кои не се вработени кај 
субјектот (278)

Неосновано евидентирани расходи без настанат должничко-доверителски  однос (1,173)
Неевидентирани расходи (директна исплата  од девизна сметка) 2,145 
Други неосновано евидентирани расходи  (2,621)
Вкупно расходи (11.623)
Неосновано евидентирани приходи за побарувања кои не се наплатени (514)
Неевидентиран приход 24,517 
Други неосновано искажани приходи (38)
Неосновано ненаплатени приходи 368 
Вкупно приходи 24,333 
Преценет/потценет вишок на приходи 35.956 
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Други институции основани со закон 
во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот  
Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни расходи

Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни приходи 

Потценет/
преценет 
вишок на 
приходи 

1 Завод за платен промет  (9,574) 0 9,574

2 
КПУ Затвор Скопје, Стопанска единица 8-ми 
Септември, Скопје  (118) 0 118 

3 Агенција за државни службеници - буџетска сметка (151) 0 151 

4 
Агенција за државни службеници - донација за 
висока административна обука (50) 0 50 

5 Основен Суд Скопје 2, Скопје - Буџетска сметка  303 0 (303)
6 ПО Препород при КПД Идризово (143) 1,398 1,541 
7 ПО Економија при КПД Идризово 4,164 (2,501) (6,665)
  Вкупно: (5,569) (1,103) 4,466 

Забелешка: Износите во загради значат повеќе 
          Износите без загради значат помалку 

 
Утврдените неправилности кои како последица имаат помалку  искажан вишок 

на приходи над расходи  во вкупен износ од 4.466  денари се состојат од следното: 
 

во 000 денари 
Опис на основата Износ 

Неосновано исплатен паушал на раководни лица (151)
Евидентирање на расходи без соодветна документација (8,321)
Други расходи за кои нема законска основа - надоместоци (606)
Неевидентиран отпис на побарувања како трошок 5,376 
Исплатени средства за спонзорства, репрезентација и донации за кои не се 
одобрени средства (118)
Неевидентирани расходи 303 
Други неосновано евидентирани расходи  (2,185)
Помалку евидентирани расходи за непресметана амортизација 133 
Вкупно расходи: (5,569)
Неевидентирани приходи 2,528 
Други неосновано искажани приходи (6,031)
Неосновано намалени приходи  2,400 
Вкупно приходи: (1,103)
Преценет/потценет вишок на приходи: 4,466 
 

Корисници на средства од буџетот на фондовите 
во 000 денари  

Р.бр. Назив на субјектот  
Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни расходи

Повеќе/ 
помалку 

евидентира
ни приходи 

Потценет/
преценет 
вишок на 
приходи 

1 ЈЗО Здравствен дом на Скопје - Скопје 1,198 0 (1,198)
2 ЈЗО Медицински центар - Крива Паланка (1,465) 277 1,742 

3 
ЈЗО Институт за белодробни заболувања и 
туберкулоза – Скопје (383) 566 949 

4 ЈЗО. Клиника за максилофацијална хирургија (2,005) 2,559 4,564 
5 Медицински факултет - Институти 155 0 (155)
  Вкупно: (2,500) 3,402 5,902 

Забелешка: Износите во загради значат повеќе 
          Износите без загради значат помалку 
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Утврдените неправилности кои како последица имаат помалку  искажан вишок 
на приходи над расходи  во вкупен износ од 5.902 денара се состојат од следното: 

во 000 денари  
Опис на основот Износ 

Евидентирани расходи за обврски кои не се платени (899)
Неосновнано евидентирани расходи (15,033)
Помалку искажани расходи за платени обврски  16,062 
Неосновано исплатени плати и други додатоци на вработените (944)
Неосновано направени расходи по цени кои отстапуваат од референтните цени (505)
Евидентирани расходи без основа (1,351)
Неосновани патни и дневни расходи (158)
Неосновани  расходи за набавени капитални средства и материјали (978)
Неевидентирани расходи за набавени материјали и опрема 903 
Неевидентирани расходи за исплатени плати 403 
Вкупно расходи: (2,500)
 Неевидентирани приходи од наплатени побарувања 2,559 
Помалку евидентирани приходи  843 
Вкупни приходи: 3,402 
Преценет/ потценет вишок на приходи: 5,902 

 
 
2.6. Спроведување на  јавните набавки кај субјектите - предмет  
       на ревизија и утврдени наоди на ревизорите за јавните набавки 

 
Од вкупно 190 извршени ревизии во текот на 2003 година, при 101 ревизија е 

констатирано непочитување постапки за јавни набавки утврдени со закон. Вкупната 
вредност на јавните набавки кај недоследно  спроведените постапки е 1.272.833 
денари, од кои кај: корисниците  494.820 денари;   единките-корисници 90.276 денари; 
републичките фондови 5.232 денари; јавните претпријатија 155.194 денари; другите 
институции основани со закон 84.514 денари;  корисници на фондови 86.027 денари; 
единиците на локалната самоуправа 326.560 денари и Народната банка на Република 
Македонија  30.210 денари.  

 во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Министерство за образование и наука 247,103
2 Агенција за развој и инвестиции - сметка за редовно работење 610
3 Агенција за развој и инвестиции - сметка за приходи од кредити 1,863
4 Министерство за култура - сметка за редовно работење 35,954

5 
Министерство за култура - финансирање на дејностите од областа на 
културата 2,824

6 Министерство за култура - приходи од органи 20
7 Министерство за култура - сто години македонска државност 1,922
8 Влада на РМ - Секретаријат за законодавство 133
9 Уставен суд на РМ 2,173
10 Министерство за внатрешни работи - редовна сметка 48,642
11 Министерство за транспорт и врски - Управа за телекомуникации 920
12 Министерство за здравство - редовна 19,180
13 Министерство за здравство - самофинансирачка ***

14 Управа за јавни приходи 12,982
15 Министерство за економија -редовна сметка  552

16 
Министерство за економија- средства од стандардизација,метеорологија 
 и технички надзор 1,223

17 Министерство за финасии - буџетска сметка 4,386
                                                 
*** Наодите не се квантифицирани 
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18 Министерство за транспорт и врски - приходна сметка 754
19 Министерство за транспорт и врски - буџетска сметка 11,473
20 Министерство за внатрешни работи - приходи остварени од услуги 17,819
21 Министерство за внатрешни работи - самофинансирачки активности 37,085
22 Републички судски совет 229

23 
Министерство за финансии - Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 15,923

24 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство- сметка за 
редовно работење 31,050

25 Фонд за ПИОМ - Скопје  4,743
26 Фонд за водите на Република Македонија 489
27 Јавно комунално претпријатие “Единство” - Свети Николе 5,890
28 ЈП за уредување на градежно земјиште ”Кочани”, Кочани 520

29 
ЈП за комунални дејности и уредување на градежно земјиште Лозово, 
Лозово 311

30 ЈП Комуналец, Кавадарци 20,400
31 ЈПКД Брегалница - Делчево 1,469
32 ЈП Македонски шуми ПО Лопушник - Кичево 14,510
33 ЈКП ”Дервен“ Велес 17,028
34 ЈПКД “ Комуналец” Струмица 16,130
35 ЈП Македонска радио-телевизија 2,843
36 ЈСП Скопје-Скопје 37,652
37 Градски трговски центар АД 9,888
38 Јавното претпријатие “Водовод и канализација” - Скопје  16,626
39 Јавно претпријатие за водоснабдување “Студенчица” Скопје  8.390

40 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
РМ 1,350

41 Јавно претпријатие Комуналец -Гевгелија 2,187
42 Буџет на Град Скопје 28,471
43 Буџет на општина Тетово 1,450
44 Буџет на општина Ресен 400
45 Орган на општина Чаир 8,633
46 Орган на Град Скопје 185,507
47 Орган на општина Другово 25
48 Орган на општина Градско ***
49 Орган на општина Битола 40,783
50 Орган на општина  Тетово 250
51 Орган на општина Штип 1,341
52 Орган на општина Ресен 212
53 Фонд за уредување на градежно земјиште на општина Чаир 5,581
54 Фонд за комунални дејности - Општина Босилово 18
55 Град Скопје - Програма за употреба на градежно земјиште 29,140
56 Град Скопје - Програма за уредување на градежно земјиште 262
57 Фонд на општина Другово 399

58 
Фонд за локални патишта и уредување на градежно земјиште   ЕЛС  
Градско ***

59 Фонд за уредување на градежно земјиште Битола 6,844
60 Фонд за патишта Тетово 14,621

61 
Проект “Стандардизација на административни процедури и отворање на 
биро за информирање на граѓаните” - Ресен  485

62 Проект “Реконструкција на кино-сала” - Ресен  1,494

63 
Фонд за локални патишта, улици и комунално уредување на општина  
Крушево 644

64 Јавно правобранителство - редовна сметка 347
65 Јавно правобранителство - сопствени приходи  440
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66 Завод за платен промет  30,625
67 КПУ, Затвор Скопје, Стопанска единица 8 Септември, Скопје  344
68 КПУ Затвор  Скопје со отворено одделение во Крива Паланка 8,667
69 Агенција за државни службеници - буџетска сметка 2,341
70 Совет за радиодифузија 1,162
71 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2001 4,674
72 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2002 334
73 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2003 921
74 Основен Суд Скопје 2,  Скопје - буџетска сметка  4,826
75 Основен Суд Скопје 2, Скопје - сметка за приходи наплатени од органи  4,681
76 ПО Препород при КПД Идризово 3,529
77 ПО Економија при КПД Идризово 21,623
78 ЈЗО Медицински центар - Крива Паланка 11,552

79 
Специјална болница за физикална медицина и специјална медицинска 
рехабилитација “Катлановска Бања”-Скопје 4,673

80 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 2,908
81 Медицински факултет - Институти 66,894
82 Народна банка на Република Македонија  30.210
83 Факултет за туризам и угостителство - буџетска сметка - Охрид 627

84 
Факултет за туризам и угостителство - сметка за самофинасирачки 
активности - Охрид 1,202

85 
РО Медицински факултет - Сметка за приходи од самофинасирачка 
активност - Скопје 36,507

86 Р.О.Медицински факултет - Проект Голџи 159
87 ДЕТУ Михајло Пупин Скопје - сметка за редовно работење  1,075
88 ДЕТУ Михајло Пупин Скопје - сметка за приходи наплатени од органи  320

89 
ДЕТУ Михајло Пупин Скопје - сметка за приходи од самофинансирачки 
активности  529

90 Природно-математички факултет, Скопје - сметка за редовно работење ***

91 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за самофинансирачки 
активности 7,901

92 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од донации-
Унеско-проект “Проценка на водните ресурси и менџментот на РМ” 417

93 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од донации-
”Меѓународен проект од Европска комисија Матинд” 19

94 Факултет за физичка култура - приходна сметка 4,763
95 Педагошки факултет - буџетска сметка 81
96 Педагошки факултет - приходна сметка 2,729

97 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “ Скопје - буџетска  
сметка 6,619

98 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “ Скопје - сметка за 
самофинансирачки активности  18,724

99 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “ Скопје - приходи 
наплатени од органи 384

100 ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 2,768

101 
Државен студентски дом “Никола Карев” - Охрид -  сметка за редовно 
работење 5,452

  Вкупно: 1.272.833
 

Кај пет субјекти се констатирани набавки без претходно одобрени средства од 
Буџетот за таа намена. Вкупната вредност на набавките е 1.625 денари, од кои кај 
четири корисници 1.079 денари, а кај институција основана со закон 546 илјади денари 
(Точка 2.8.27. од Извештајот). 
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2.7. Финансиски политики и политики на имотот на државата 
 

Врз основа на досегашните согледувања на ревизијата, е констатирано дека на 
ниво на Република Македонија за вредноста на материјалните и нематеријалните 
средства, како и за капиталот, не можат да се изведат оценки за вкупната вредност. 
Причина за наведеното е непостоење на точна  сметководствена евиденција за 
материјалните и нематеријалните средства кај голем број субјекти, на што упатуваат и 
констатираните наоди од точка 2.8 од Извештајот. Особено е забележителна појавата 
кај единкитекорисни кај кои на сметката на средствата и капиталот не се евидентира 
зголемувањето на вредноста за извршените инвестициски вложувања во објекти и 
опрема, со што податоците во голема мера не ја даваат вистинската слика на 
вредноста на средствата што и припаѓаат на Република Македонија. 

 
Освен од неуредноста во евидентирањето, оваа состојба е последица на 

одложената примена (со две измени на Законот и по истекот на рокот) на обврската за 
средување на наведената состојба, предвидена во Законот за сметководството за 
буџетите и буџетските корисници донесен во 2002 година и негова примена од 1-ви 
јануари 2005 година. Ова зборува за неодоговорен пристап на надлежниот орган кон 
овој проблем и за степенот на непочитување на препораките на Државниот завод за 
ревизија околу системското усогласување  на неиницијалните прописи.  

 
Посебен проблем претставуваат делбените биланси при трансформацијата на 

локалната самоуправа, другите форми на територијално разграничување на јавните 
установи, реорганизација на управата и слично, при што разграничувањето се прави 
со именување на средствата без да се утврди нивната вредност. Имајќи во предвид  
дека делбените биланси согласно со територијалната организација од 1996 година  се 
уште не се целосно извршени и спроведени, при процесот на децентрализација  сега 
треба да се обрне посебно внимание на нивното средување. Ова и заради тоа што со 
децентрализацијата се пренесуваат зголемени надлежности на локалната 
самоуправа, како и соодветни постојни и финансиски средства, со што дополнително 
се изострува проблемот. Сето ова упатува на потреба од преземање навремени мерки 
кои ќе обезбедат конечна реализација на јасни делбени биланси. 

 
Економската самостојност на Република Македонија и потребата за водење на 

економската политика на државата по 1991 година, бара Владата неодложно да 
формира проект и да определи надлежни институции кои во реален временски рок ќе 
утврдат методологија и ќе обезбедат формирање на почетната состојба на 
материјалните и финансиските биланси на државата, (во таа посебно и особено на 
општините) кои потоа постојано ќе се следат, ќе се ажурираат и ќе се усогласуваат. 
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2.8. Систематизирање - групирање на констатираните наоди  
       според основите 

 
2.8.1. Неприменување на начелото на буџетско сметководство: 

 во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Министерство за образование и наука-Прект Надворешна евалуација 174
2 Министерство за образование и наука-Преоект Тристан Ист 402
3 Агенција за развој и инвестиции - сметка за редовно работење ***
4 Агенција за развој и инвестиции - сметка за приходи од кредити ***
5 Министерство за транспорт и врски-Управа за телекомуникации ***
6 Републички судски совет ***
7 Министерство за финансии - Царинска Управа - сметка за редовно работење 6,815

8 
Министерство за финсии - Царинска Управа - сметка за приходи наплатени од 
органи 58,980

9 
Биро за стоковни резерви - орган во состав на Министерството за финансии -
сметка за самофинансирачки активности 2,703,459

10 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - сметка 
приходи од органи 37,902

11 Фонд за ПИОМ-Скопје 246
12 Фонд за водите на Република Македонија ***
13 Буџет на општина Чаир 16,093
14 Буџет на Град Скопје ***
15 Буџет на општина Другово ***
16 Буџет на општина Битола ***
17 Буџет на општина Делчево 610
18 Буџет на општина Ресен ***
19 Буџет на општина Крушево 440
20 Орган на општина Чаир 11,813
21 Орган на Град Скопје ***
22 Орган на општина Другово ***
23 Орган на општина Делчево ***
24 Орган на општина Ресен ***
25 Фонд за уредување на градежно земјиште на општина Чаир 6,742
26 Град Скопје - Програма за употреба на градежно земјиште ***
27 Град Скопје - Програма за уредување на градежно земјиште ***
28 Фонд на општина Другово ***
29 Фонд за патишта Тетово ***
30 Фонд за патишта и комунално уредување од Ресен  ***

31 
Проект “Стандардизација на административни процедури и отворање на биро 
за информирање на граѓаните”-Ресен  418

32 Фонд за комунално уредување на градежно земјиште на општината Крушево 968

33 
Фонд за локални патишта, улици и комунално уредување на општината 
Крушево 2,529

34 КПУ Затвор  Скопје со отворено одделение во Крива Паланка ***
35 Агенција за државни службеници - буџетска сметка ***
36 Основен Суд Скопје 2  - Скопје - буџетска сметка  3,175
37 Основен Суд Скопје 2 - Скопје - сметка за приходи наплатени од органи  877
38 ЈЗО Здравствен дом на Скопје - Скопје 19,075

39 ЈЗО Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје 566
40 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 9,076
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41 Медицински факултет - Институти 33,773
42 Буџет на Репулика Македонија  4,752

43 
Факултет за туризам и угостителство - сметка за самофинасирачки 
активности - Охрид 831

44 РО Медицински факултет - Скопје 107,409
45 ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи наплатени од органи  240
46 Факултет за физичка култура – сметка за редовно работење ***
47 Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “ Скопје - редовна  сметка ***

48 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “ Скопје - сметката за 
самофинансирачки активности  ***

49 ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 3,689

50 
Државен студентски дом “Никола Карев” - Охрид -  сметка за 
самофинансирачки активности 5,349

  Вкупно : 3,036,403
 

2.8.2. Невратени и непренесени парични средства од сметката: 
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 
Биро за стоковни резерви - орган во состав на Министерството за 
финансии - сметка за самофинансирачки активности 34,313

2 Орган на општина Чаир 123
3 Орган на Град Скопје 136
4 Орган на општина Тетово 31
5 Орган на  општина Ресен 78

  Вкупно: 34,681
 

2.8.3. Неусогласена состојба на паричните средства на сметката  со 
резулатот од работењето:  

 
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 
1 Министерство за образование и наука - Проект Надворешна евалуација 174
2 Министерство за образование и наука - Преоект Тристан Ист 402

3 
Министерство за финансии  Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 586

4 
Биро за стоковни резерви - орган во состав на Министерството за 
финансии - сметка за самофинансирачки активности 34,313

5 Буџет на општина Другово 45
6 Буџет на општина Штип 223
7 Буџет на општина Ресен 98
8 Орган на општина Босилово 13
9 Орган на општина Штип 4
10 Орган на општина Ресен 57
11 Град Скопје - Програма за употреба на градежно земјиште 20,277
12 Град Скопје - Програма за уредување на градежно земјиште 35,220
13 Град Скопје - Акција за поубав град - Проект 951
14 Основен суд Куманово - сметка приходи остварени од државни органи 6
15 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 460

16 
Факултет за туризам и угостителство - сметка за самофинасирачки 
активности - Охрид 894

17 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за самофинансирачки 
активности 789
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18 

Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од донации-
Темпус меѓународен проект - Иновации за наставните програми од 
компјутерските науки во високото образование 743

19 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од донации -
Темпус меѓународен проект - Нато Наука за мир 371

20 
ОУ Ѓорѓија Пулевски - сметка на приходи остварени од услуги на буџетски 
корисници 3

21 ОУ Ѓорѓија Пулевски - сметка на самофинансирачки активности 26
  Вкупно: 95,655

 
 

2.8.4. Пренесени обврски од претходната во наредната година: 
 
  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Агенција за развој и инвестиции - сметка за редовно работење 707
2 Министерство за култура - сметка за редовно работење 674

3 
Министерство за култура - финансирање на дејностите од областа на 
културата 16,406

4 Министерство за култура - Сто години македонска државност 4,810

5 
Биро за стоковни резерви - орган во состав на Министерството за 
финансии - сметка за самофинансирачки активности 121,833

6 Буџет на Град Скопје 117,590
7 Буџет на општина Другово 4
8 Орган на Град Скопје 471,839
9 Орган на општина Другово 4

10 Фонд за комунални дејности - Општина Босилово 306
11 Фонд на општина Другово 8,365
12 Буџет на Репулика Македонија  191,880
13 ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за редовно работење  700

  Вкупно: 935,118
 

2.8.5. Дадени заеми од буџети и фондови на други субјекти: 
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 
1 Министерство за економија - редовна сметка  2,442
2 Министерство за транспорт и врски - приходна сметка 100,000
3 Завод за вработување на Република Македонија1) 17,105
4 Јавно комунално претпријатие “Единство” - Свети Николе 24
5 ЈСП Скопје-Скопје 2,819
6 Јавно претпријатие “Водовод и канализација” - Скопје  9,189
7 Јавно претпријатие за водоснабдување “Студенчица”, Скопје  855

8 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
РМ 7,500

9 Буџет на општина Другово 35
10 Буџет на општина Градско 508
11 Буџет на општина Тетово 2,278
12 Буџет на општина Ресен 100
13 Орган на Град Скопје 1,850
14 Орган на општина Другово 290
15 Орган на општина Градско 199
16 Орган на општина Ресен 310

                                                 
1) односно Агенција за вработување на РМ 
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17 Град Скопје-Програма за употреба на градежно земјиште 44,779
18 Град Скопје-Програма за уредување на градежно земјиште 1,579,388

19 
Фонд за локални патишта и уредување на градежно земјиште   ЕЛС   
Градско 199

20 
Фонд за локални патишта, улици и комунално уредување на општината 
Крушево 150

21 Совет за радиодифузија 35,000
22 Факултет за физичка култура - приходна сметка 991

  Вкупно: 1,806,011
 
 

2.8.6. Прераспределба на средствата помеѓу расходните  ставки без одлука 
на надлежен орган: 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Министерство за образование и наука 38,580
2 Агенција за развој и инвестиции - сметка за редовно работење 445
3 Министерсво за култура - сметка за редовно работење 157

4 
Министерсво за култура - финансирање на дејностите од областа на 
културата 3,609

5 Министерсво за култура - проект за развој на општините преку културата 1,484
6 Министерсво за култура - Сто години македонска државност 7,265
7 Влада на РМ - Секретаријат за законодавство 44
8 Уставен суд на РМ 614

9 
Министерство за економија - средства од стандардизација, метеорологија 
и технички надзор 624

10 Министерство за транспорт и врски -буџетска сметка 5,570
11 Министерство за внатрешни работи - Приходи остварени од услуги 1,345
12 Републички судски совет 161

13 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - сметка за 
редовно работење 2,000

14 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - сметка 
приходи од органи 13,605

15 Фонд за животна средина - Скопје 25,800
16 Завод за вработување на Република Македонија 719
17 Јавно комунално претпријатие “Единство” - Свети Николе 2,993
18 Буџет на општина Чаир 1,321
19 Буџет на Град Скопје 547,599
20 Буџет на општина Другово 1,303
21 Буџет на општина Тетово ***
22 Орган на општина Чаир 6,249
23 Орган на Град Скопје 547,599
24 Орган на општина Другово 139
25 Орган на општина Битола 302
26 Орган на општина Крушево 1,252
27 Фонд за уредување на градежно земјиште на општина Чаир 100
28 Основен суд Куманово - сметка за редовно работење 718
29 Основен суд Куманово - сметка приходи остварени од државни органи 57
30 КПУ Затвор Скопје, Стопанска единица  8-ми Септемвнри Скопје  118
31 КПУ Затвор  Скопје со отворено одделение во Крива Паланка 171
32 Агенција за државни службеници - буџетска сметка 1,529
33 Основен Суд Скопје 2  - Скопје Буџетска сметка  3,925
34 Основен Суд Скопје 2 - Скопје - сметка за приходи наплатени од органи  269
35 Буџет на Република Македонија 8,729
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36 ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за редовно работење  35
37 ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи наплатени од органи  213

38 
ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи од самофинансирачки 
активности  431

39 Природно-математички факултет, Скопје - сметка за редовно работење 7,969

40 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од донации-
Унеско-проект “Проценка на водните ресурси и менџментот на РМ” 319

41 Факултет за физичка култура - буџетска сметка 978
42 Педагошки факултет - буџетска сметка 118

  Вкупно: 1,236,458
 

2.8.7. Неизвршен ребаланс за дополнително добиени средства: 
 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Влада на РМ - Секретаријат за законодавство 44
2 Уставен суд на РМ 522
3 Фонд за животна средина - Скопје 17,277
4 Буџет на општина Чаир 4,365
5 Буџет на општина Босилово 1,300
6 Буџет на општина Другово 726
7 Буџет на општината Крушево 2,686
8 Орган на општина Чаир 232
9 Орган на општина Другово 1,205
10 Фонд за комунални дејности-Општина Босилово 2,176
11 Фонд на општина Другово 8,842

  Вкупно : 39,375
 
2.8.8. Задложувања на јавните претпријатија без согласност на основачот:  
 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 ЈП Комуналец Кавадарци 5,000
2 ЈПКД Брегалница - Делчево 7,129
3 ЈП Македонски шуми ПО Лопушник - Кичево 61,081

4 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на РМ 278,546

  Вкупно: 351,756
 

2.8.9. Неевидентирани основни сресдтва во книговодствената евиденција: 
 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 
Министерство за образование и наука - Македонска национална 
опсерваторија 17

2 Министерство за образование и наука - Проект Перикле 13

3 
Министерство за образование и наука - Програма за реформа во 
стручното образование - Сорос 272

4 
Министерство за образование и наука - Проект Средно стручно 
образование и обука - втора фаза -ВЕТ 2 66

5 Министерство за образование и наука -Темпус програма 35

6 
Министерсво за култура - финансирање на дејностите од областа на 
културата 152
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7 Министерсво за култура-проект за развој на општините преку културата 131
8 Уставен суд на РМ 160
9 Министерство за внатрешни работи-редовна сметка 19,086
10 Министерство за здравство-МПЕ ***
11 Министерство за финансии-Управа за јавни приходи 1,910
12 Министерство за финансии- Буџетска сметка 231

13 
Министерство за финансии. -Управа за јавни приходи - Буџетска 
сметка 70

14 Републички судски совет 2,784

15 
Министерство за финансии - Царинска Управа - сметка за средства 
добиени по основ на кредити 65,607

16 
Биро за стоковни резерви - орган во состав на Министерството за 
финансии - сметка за редовно работење 196

17 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - сметка 
за редовно работење 95

18 Фонд за животна средина - Скопје 1,151
19 Фонд за ПИОМ-Скопје 664
20 Фонд за магистрални и регионални патишта-Скопје ***
21 Завод за вработување на Република Македонија 123
22 Буџет на општина Ресен 3,258
23 Буџет на општина Крушево 500
24 Орган на општина Босилово 9,696
25 Орган на општина Градско 1,515
26 Орган на општина Битола ***
27 Орган на општина Штип ***
28 Орган на општина Ресен ***
29 Фонд за комунални дејности-Општина Босилово 1,738
30 Град Скопје-Програма за уредување на градежно земјиште 43,609
31 Фонд на општина Другово 23,787

32 
Фонд за локални патишта и уредување на градежно земјиште   ЕЛС  
Градско ***

33 Фонд за локални патишта на Општина Штип ***
34 Централен регистар на РМ 92,496
35 Основен суд Куманово - сметка за редовно работење ***
36 Завод за платен промет  144,005
37 КПУ Затвор  Скопје со отворено одделение во Крива Паланка 201
38 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2001 ***
39 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2002 ***
40 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2003 ***
41 Основен Суд Скопје 2  - Скопје - Буџетска сметка  3,028

42 
Основен Суд Скопје 2 - Скопје - сметка за приходи наплатени од 
органи  175

43 ЈЗО Здравствен дом на Скопје - Скопје 312
44 ЈЗО Медицински центар - Крива Паланка 199
45 Буџет на Репулика Македонија  63,867
46 ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за редовно работење  17
47 ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи наплатени од органи  64

48 
ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи од самофинансирачки 
активности  32

49 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за редовно  
работење ***

50 Факултет за физичка култура - буџетска сметка 201

51 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “, Скопје - буџетска  
сметка 18

  Вкупно: 481.481
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2.8.10. Евидентирање на туѓи основни средства во книговодствената 
евиденција:  

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Завод за вработување на Република Македонија 1,558
2 ЈП Агро Берза 2,781
3 Јавно претпријатие за водоснабдување “Студенчица” од Скопје  147
4 ПО Препород при КПД Идризово 457
5 ПО Економија при КПД Идризово 4,822
6 ЈЗО Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје 26,929

7 
ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи од самофинансирачки 
активности  100

  Вкупно:  36,794
 
 
2.8.11. Неизвршен, односно нецелосно извршен попис на средства и обврски: 

  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 
1 Министерство за образование и наука ***
2 Министерство за образование и наука -Темпус програма 1,110
3 Агенција за развој и инвестиции - сметка за редовно работење 1,375

4 
Агенција за развој и инвестиции - сметка за приходи од 
самофинансирачки активности 9,950

5 Агенција за развој и инвестиции - сметка за приходи од кредити 1,340,007
6 Секретаријат за законодавство 139
7 Министерство за внатрешни работи - редовна сметка ***
8 Министерство за транспорт и врски - Управа за телекомуникации ***
9 Министерство за здравство - редовна сметка ***
10 Министерство за здравство - МПЕ ***
11 Министерство за економија -редовна сметка  ***
12 Министерство за транспорт и врски -буџетска сметка 282
13 Министерство за внатрешни работи-Приходи остварени од услуги ***
14 Републички судски совет ***

15 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 272,759

16 
Министерство за финансии -Царинска Управа - сметка за приходи 
наплатени од органи 14,466

17 Министерство за финансии-Царинска Управа - депозитни сметки ***

18 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметки за средства 
добиени врз основа на кредити 65,607

19 
Биро за стоковни резерви-орган во состав на Министерството за 
финансии-сметка за редовно работење ***

20 
Биро за стоковни резерви-орган во состав на Министерството за 
финансии-сметка за самофинансирачки активности ***

21 ЈП за уредување на градежно земјиште”Кочани” Кочани 33,667

22 
ЈП за комунални дејности и уредување на градежно земјиште 
Лозово-Лозово 1,854

23 ЈП Агро Берза 86
24 ЈП Македонски шуми ПО Лопушник - Кичево ***
25 Јавно претпријатие “Водовод и канализација” - Скопје  ***
26 Јавно претпријатие за водоснабдување “Студенчица” од Скопје  ***
27 Јавно претпријатие Комуналец -Гевгелија ***
28 Буџет на општина Босилово 274
29 Буџет на Град Скопје 1,874,162
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30 Буџет на општина Битола ***
31 Буџет на општина Ресен ***
32 Буџет на општината Крушево ***
33 Орган на општина Чаир 44,118
34 Орган на општина Босилово 274
35 Орган на општина Другово 450
36 Орган на општина Битола ***
37 Орган на општина Крушево ***
38 Град Скопје-Програма за употреба на градежно земјиште 3,617,113
39 Град Скопје-Програма за уредување на градежно земјиште 3,104,274
40 Фонд на општина Другово 13,270

41 
Фонд за локални патишта и уредување на градежно земјиште   ЕЛС  
Градско ***

42 Фонд за уредување на градежно земјиште Битола ***
43 Фонд за патишта и комунално уредување од Ресен  ***

44 
Фонд за комунално уредување на градежно земјиште на општината 
Крушево ***

45 
Фонд за локални патишта, улици и комунално уредување на 
општината Крушево ***

46 Основен суд Куманово сметка за редовно работење ***

47 
Основен суд Куманово-сметка приходи остварени од државни 
органи ***

48 Јавно правобранителство-редовна сметка ***
49 Јавно правобранителство-сопствени приходи  ***
50 КПУ Затвор  Скопје, Стопанска единица,8-ми септември, Скопје 740
51 КПУ Затвор  Скопје со отворено одделение во Крива Паланка 2,583

52 
КПУ Затвор  Скопје, Стопанска единица, Наша пракса Крива 
Паланка  224

53 Агенција за државни службеници - буџетска сметка 7,350

54 
Агенција за државни службеници - донација за висока 
административна обука ***

55 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2001 ***
56 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2002 ***
57 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2003 ***
58 Основен Суд Скопје 2  - Скопје Буџетска сметка  ***
59 ПО Препород при КПД Идризово 54,121
60 ПО Економија при КПД Идризово 123,348
61 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 36,375
62 Медицински факултет - Институти ***
63 Буџет на Репулика Македонија  ***
64 Народна банка на Република Македонија  ***
65 Факултет за туризам и угостителство - буџетска сметка - Охрид 26,364

66 
Факултет за туризам и угостителство - сметка за самофинасирачки 
активности - Охрид 7,814

67 РО Медицински факултет – Скопје ***

68 
РО Медицински факултет - сметка за приходи од самофинасирачка 
активност - Скопје ***

69 ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за редовно работење  25,382

70 
ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи наплатени од 
органи  1,242

71 
ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи од 
самофинансирачки активности  3,195

72 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за редовно 
работење 167,632
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73 
Природно-математички факултет, Скопје  - сметка за 
самофинансирачки активности ***

74 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од 
донации- ”Меѓународен проект од Европска комисија Матинд” ***

75 

Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од 
донации -Темпус меѓународен проект - Иновации за наставните 
програми од компјутерските науки во високото образование ***

76 Факултет за физичка култура - буџетска сметка 2,583

77 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “, Скопје - буџетска  
сметка ***

78 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “, Скопје - сметка за 
самофинансирачки активности  ***

79 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “, Скопје - сметка  
приходи наплатени од органи ***

80 ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 10,835

81 
Државен студентски дом “Никола Карев” - Охрид -  сметка за 
редовно работење 101,668

82 
Државен студентски дом “Никола Карев” - Охрид -  сметка за 
средства од самофинансирачки активности 913

  Вкупно: 10.967.606
 
2.8.12. Неправилно пресметана амортизација и ревалоризација на 

капиталните сресдтва: 
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 
1 Влада на РМ - Секретаријат за законодавство 3
2 Уставен суд на РМ 20
3 Министерство за внатрешни работи-редовна сметка ***
4 Министерство за економија -редовна сметка  ***

5 
Министерство за финансии -Управа за јавни приходи- Буџетска 
сметка 7,980

6 Министерство за внатрешни работи-Самофинансирачки активности ***
7 Републички судски совет 23

8 
Министерство за финасии- Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 31,250

9 
Биро за стоковни резерви - орган во состав на Министерството за 
финансии - сметка за редовно работење ***

10 
Биро за стоковни резерви - рган во состав на Министерството за 
финансии - сметка за самофинансирачки активности ***

11 ЈП за уредување на градежно земјиште ”Кочани”, Кочани ***
12 ЈП Агро Берза 76
13 ЈП Македонски шуми ПО Лопушник - Кичево 183
14 Јавно претпријатие “Водовод и канализација” - Скопје  8
15 Јавно претпријатие за водоснабдување “Студенчица” од Скопје  ***

16 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на РМ 5,943

17 Фонд за патишта Тетово 185
18 Централен регистар на РМ 149
19 Основен суд Куманово - сметка за редовно работење 401
20 ПО Препород при КПД Идризово 840
21 ПО Економија при КПД Идризово 41,514
22 ЈЗО Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје 2,043
23 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 1,806
24 Медицински факултет - Институти 2,181
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25 
ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи од 
самофинансирачки активности  144

26 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за редовно 
работење ***

27 ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 566

28 
Државен студентски дом “Никола Карев” - Охрид -  сметка за редовно 
работење 3,533

  Вкупно: 98,848
 

2.8.13. Прибирање средства надвор од системот на трезорското работење: 
 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 
Министерство за образование и наука - Проект Јапонски грант за 
модернизација на образованието 399

2 Министерство за финансии - Царинска Управа - депозитни сметки 6,028
  Вкупно: 6,427

 
2.8.14. Неосновано трошење средства од депозитна сметка: 

 
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 
1 Агенција за развој и инвестиции - сметка за приходи од кредити 1,475
2 Министерство за финансии - Царинска Управа - депозитни сметки 9,473
3 Основен Суд Штип - буџетска сметка - 2001 5,870
4 Основен Суд Штип - сметка од сопствени приходи - 2002 631
5 Основен Суд Штип - сметка од сопствени приходи - 2003 235
  Вкупно:  17,684

 
2.8.15. Неевидентирани вложувања во постојани средства: 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ

1 Јавно комунално претпријатие “Единство” - Свети Николе 319
2 ЈП Комуналец Кавадарци ***
3 Јавно претпријатие “Водовод и канализација” - Скопје  147

4 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на РМ 1,906

5 Буџет на општина Чаир 77,571
6 Завод за платен промет  12,958
7 ПО Економија при КПД Идризово 1,345
  Вкупно: 94,246

 
2.8.16. Неуредно и неажурно сметководство: 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 
Министерство за здравство -МПЕ средства добиени по основ на 
донации *** 

2 Министерство за финансии - Управа за јавни приходи *** 

3 
Министерство за финансии - Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 224,302 

4 
Министерство за финансии - Царинска Управа - сметка за приходи 
наплатени од органи 33,118 

5 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметки за средства 
добиени врз основа на кредити 247,541 
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6 
ЈП за комунални дејности и уредување на градежно земјиште Лозово-
Лозово *** 

7 Град Скопје-Програма за употреба на градежно земјиште *** 
8 Град Скопје-Програма за уредување на градежно земјиште *** 

9 ПО Препород при КПД Идризово 55,930 

10 ПО Економија при КПД Идризово 144,681 
11 ЈЗО Здравствен дом на Скопје – Скопје *** 
12 ЈЗО Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје *** 

13 ЈЗ.О. Клиника за максилофацијална хирургија 27,987 
14 Природно-математички факултет, Скопје-сметка за редовно работење *** 

15 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за 
самофинансирачки активности *** 

16 

Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од 
донации-Унеско проект “Проценка на водените ресурси и менџментот 
на РМ” *** 

17 
Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од 
донации-”Меѓународен проект од Европска комисија Матинд” *** 

18 

Природно-математички факултет, Скопје - сметка за приходи од 
донации-Темпус меѓународен проект-Иновации за наставните 
програми од компјутерските науки во високото образование *** 

19 Ј.У. Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 34,657 

  Вкупно: 768,216 
 
 
2.8.17. Неевидентирани залихи на материјали, недовршено производство, 

готови производи  и трговска стока: 
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 
1 Влада на РМ - Секретаријат за законодавство 57
2 Уставен суд на РМ 33
3 Министерство за финансии-Управа за јавни приходи 7,190
4 Орган на општина Чаир 1,440
5 Основен Суд Скопје 2  - Скопје Буџетска сметка  2,336

6 
Основен Суд Скопје 2 - Скопје сметка за приходи наплатени од 
органи  1,882

7 П.О. Препород при КПД Идризово 2,090
8 П.О. Економија при КПД Идризово 788
9 Ј.З.О. Клиника за максилофацијална хирургија 1,272

10 Фонд за патишта Тетово 200
11 Фонд за локални патишта на Општина Штип 225

12 
Средношколскиот дом “Томе Стефановски -Сениќ “ Скопје  буџетска  
сметка 836

13 
Јавно претпријаите за стопанисување со стамбен и деловен простор 
на РМ 50.927

  Вкупно:  69.276
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2.8.18. Повеќе евидентирани обврски: 
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 467

2 Јавното претпријатие “Водовод и Канализација” - Скопје  1,878

3 
Јавно претпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор на 
РМ 103,452

4 Јавно претпријатие Комуналец -Гевгелија 7,485
5 Буџет на општината Крушево 345
6 П.О. Препород при КПД Идризово 926
7 П.О. Економија при КПД Идризово 956
8 ЈЗО Здравствен дом на Скопје - Скопје 1,874
9 Ј.З.О. Клиника за максилофацијална хирургија 187

10 Ј.У. Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 2,024
11 Орган на општина Тетово ***
12 Агенција за развој и инвестиции сметки за приходи од кредити 9.239

  Вкупно: 128.833
 
 
2.8.19.  Неевидентирани други обврски:  

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Министерство за образование и наука 186,821

2 
Министерсво за култура-проект за развој на општините преку 
културата 5,868

3 Влада на РМ - Секретаријат за законодавство 423
4 Уставен суд на РМ 17
5 Министерство за финансии-Управа за јавни приходи 20,925
6 Министерство за транспорт и врски -буџетска сметка 3,112

7 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 29,825

8 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметки за средства 
добиени врз основа на кредити 29,851

9 
Биро за стоковни резерви-орган во состав на Министерството за 
финансии-сметка за самофинансирачки активности 153,554

10 ЈПКД Брегалница - Делчево 137
11 ЈПКД “ Комуналец” Струмица 3,930
12 Орган на општина Чаир 32,696
13 Орган на општина Градско 4,572
14 Орган на општина Штип ***
15 Орган на општина Крушево 701

16 Општина Штип-Проект “Секоја капка живот значи” ***

17 
Општина Штип-Проект “Подигање на совеста на граѓаните за 
загадување на река Брегалница” ***

18 Фонд за патишта и комунално уредување од Ресен  28,431
19 КПУ Затвор Скопје, Стопанска единица, 8-ми септември, Скопје   344
20 КПУ Затвор  Скопје со отворено одделение во Крива Паланка 2,583
21 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2001 ***
22 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2002 ***
23 Основен Суд Штип-сметка од сопствени приходи-2002 ***
24 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2003 ***
25 Основен Суд Штип-сметка од сопствени приходи-2003 ***
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26 Основен Суд Скопје 2  - Скопје Буџетска сметка  14,373
27 Основен Суд Скопје 2 – Скопје сметка за приходи наплатени од органи 248
28 ПО Препород при КПД Идризово 1,801
29 ПО Економија при КПД Идризово 6,314
30 ЈЗО Здравствен дом на Скопје – Скопје 266,478
31 ЈЗО Медицински центар - Крива Паланка 1,803
32 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 2,443
33 Фонд за ПИОМ Скопје  984
34 ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 7,115

35 
Државен студентски дом “Никола Карев”- Охрид -  сметка за средства 
од самофинансирачки активности 2,015

36 Агенција за развој и инвестиции сметки за приходи од кредити 239.470

  Вкупно: 1.046.834
 

 
2.8.20. Неевидентирани извори на средства: 

во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 ЈЗО Здравствен дом на Скопје - Скопје 15,464
2 Буџет на Репулика Македонија  1,529,158
3 РО Медицински факултетСкопје - Проект Голџи Студија за шизофренија 178

4 
Биро за стоковни резерви-орган во состав на Министерството за 
финансии-сметка за редовно работење 196

5 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 1,080

  Вкупно: 1,546,076
 
 
2.8.21. Повеќе евидентирани извори на средства:  

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметки за средства 
добиени врз основа на кредити 39,148 

2 
Биро за стоковни резерви-орган во состав на Министерството за 
финансии-сметка за самофинансирачки активности 479,118 

3 ПО Економија при КПД Идризово  5,725 

4 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 1,113 

5 
Државен студентски дом “Никола Карев” - Охрид -  сметка за редовно 
работење 120 

6 
Државен студентски дом “Никола Карев” - Охрид -  сметка за средства 
од самофинансирачки активности 28 

  Вкупно: 525,252 
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2.8.22. Повеќе евидентирани побарувања: 
 

  Во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 ЈПКД Брегалница - Делчево 2,070
2 ЈП Македонски шуми ПО Лопушник - Кичево 5,472
3 ЈПКД “Комуналец” Струмица 190
4 Јавно претпријатие “Водовод и канализација” - Скопје  1,238

5 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на РМ 155,048

6 Завод за платен промет  55,086
7 Совет за радиодифузија 3,441
8 ЈЗО Здравствен дом на Скопје - Скопје 27,021
9 ЈЗО Медицински центар - Крива Паланка 3,125
10 Медицински факултет - Институти 700

  Вкупно: 253,391
 
 
2.8.23. Неевиденитирани побарувања: 
 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Министерство за транспорт и врски -приходна сметка 4,074

2 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 29,358

3 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметки за средства 
добиени врз основа на кредити 3,392

4 
Биро за стоковни резерви-орган во состав на Министерството за 
финансии-сметка за самофинансирачки активности 1,240,323

5 Фонд за ПИОМ-Скопје  211
6 ЈПКД Брегалница – Делчево 1,473
7 ЈП Македонски шуми ПО Лопушник - Кичево 482
8 ЈПКД “Комуналец” Струмица 1,626
9 Јавно претпријатие “Водовод и канализација” - Скопје  19,147

10 Јавно претпријатие Комуналец - Гевгелија 191
11 Буџет на општина Чаир 6,079
12 Буџет на општина Штип 1,270
13 Орган на општина Чаир 1,500
14 Орган на општина Градско 764
15 Орган на општина Штип 8,600

16 
Сметка за финансирање на комунална дејност-улично осветлување -
Штип 1,270

17 Основен Суд Скопје 2 – Скопје - сметка за приходи наплатени од органи 543
18 ПО Препород при КПД Идризово 722
19 ПО Економија при КПД Идризово 292
20 ЈЗО Медицински центар - Крива Паланка 9,246

21 
Специјална болница за физикална медицина и специјална медицинска 
рехабилитација “Катлановска Бања”-Скопје ***

22 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 10,912
23 ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 4,270
24 Агенција за развој и инвестиции - сметки за приходи од кредити 65.305

  Вкупно: 1,411.050
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2.8.24. Неевидентирани вложувања кај други субјекти:  
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 
1 Министерство за образование и наука 6,170
2 Министерство за економија -редовна сметка  40,000
  Вкупно: 46,170

 
 
2.8.25. Неосновано прибирање средства (без законска поткрепа): 
 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2001 6,150
2 ПО Економија при КПД Идризово 1,960
3 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 3,120
4 ЈКП ”Дервен“ - Велес 2,976
5 ЈПКД “Комуналец” - Струмица 867

6 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “, Скопје - сметка 
за самофинансирачки активности  364

  Вкупно: 15,437
 

 
2.8.26. Извршени исплати без донесен финансиски план: 
 

  во 000 денари 
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 ЈЗО Клиника за максилофацијална хирургија 21,537
  Вкупно:  21,537

 
 

2.8.27. Извршени набавки на материјални средства без обезбедени средства 
со буџетот за тековната година: 

 
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 
1 Републички судски совет 164

2 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметка за редовно 
работење 144

3 
Министерство за финансии-Царинска Управа - сметка за приходи 
наплатени од органи 301

4 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство- сметка 
за редовно работење 470

5 Основен суд Куманово - сметка за редовно работење 546
  Вкупно: 1,625
 

2.8.28. Потрошени средства без одобрен буџет:  
  во 000 денари 

Р.бр. Назив на субјектот Износ 
1 Орган на општина Битола                 8,881 
2 Орган на општина Ресен                    277 
3 Буџет на општина Битола              10,220 

  Вкупно:              19,378 
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            2.8.29. Дирекни исплати од сметката на буџетот: 
 

  во 000 денари
Р.бр Назив на субјектот Износ 

1 Буџет на општина Чаир                 20 
2 Буџет на општина Босилово                    2.047 
3 Буџет на општина Другово              18 
4 Буџет на општина Градско 139
5 Буџет на општина Ресен 7.148
6 Буџет на општина Крушево 123

  Вкупно:              9.495 
 
            2.8.30. Директен прилив на средства на сметката на органот:  
 

  во 000 денари
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Орган на општина Чаир                 102 
2 Орган на општина Босилово 32 

  Вкупно:              134 
 
           2.8.31 Повеќе исплатени средства од предвиденото: 
 

  во 000 денари
Р.бр Назив на субјектот Износ 

1 Орган на општина Битола 8.881 
2 Орган на општина Ресен                    277 

  Вкупно: 9.158 
 
 

2.8.32. Исплатени средства без настанат  должничко - доверителски однос: 
 

  во 000 денари
Р.бр. Назив на субјектот Износ 

1 Град Скопје-Програма за уредување на градежно земјиште 183.680
2 Град Скопје-Програма за употреба на градежно земјиште                174.758 
3 Орган на општина Битола 21.231
4 Буџет на општина Ресен 158
5 Фонд за локални патишта на општина Крушево 221
6 Фонд за уредување на градежно земјиште на општина Чаир  1.400

  Вкупно: 381.448
 
 
            2.8.33 Користени заеми од други субјекти: 

  во 000 денари
Р.бр. Опис Износ 

1 Град Скопје-Програма за уредување на градежно земјиште 263.442
2 Град Скопје-Програма за употреба на градежно земјиште                    1.577.391 
3 Орган на град Скопје 3.193
4 Фонд  за уредување на градежно земјиште општина Чаир 1.780
5 Фонд за комунално уредување општина Крушево 100

  Вкупно:              1.845.906 
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2.9. Констатирани наоди според обврската  
       за законско и наменско користење на средствата 

 
Корисниците на буџетот  и фондовите, покрај законското, должни се да  

обезбедат и наменско користење на средствата,  односно истите да ги користат за 
намените за кои  тие им биле одобрени.  До колку направиле  расходи за намени кои 
не се  однапред предвидени – одобрени, а кои  воедно не се  во согласност со 
законските прописи, тие добиваат третман на незаконски и ненаменски.  При 
ревизиите на финансиските извештаи за 2003 година, утврдено е ненаменско 
користење на средствата, кое истовремено е и незаконско, во вкупен износ од 500.040 
денари. 

  во 000 денари 

Р.бр. Опис Износ 
1 Министерство за образование и наука 99,888
2 Агенција за развој и инвестиции - сметка за редовно работење 1,291
3 Агенција за развој и инвестиции сметка за приходи од кредити 52,272
4 Министерство за култура-сметка за редовно работење 631

5 
Министерство за култура-финансирање на дејностите од областа на 
културата 52,698

6 Министерство за култура-средства добиени врз основа на донации 13,818

7 
Министерство за култура-проект за развој на општините преку 
културата 21

8 Влада на РМ - Секретаријат за законодавство 10
9 Уставен суд на РМ 3,911
10 Министерство за здравство-редовна сметка 26,574

11 
Министерство за здравство-МПЕ средства добиени врз основа на 
донации ***

12 Управа за јавни приходи 24,106
13 Републички судски совет 24
14 Министерство за финансии-Царинска Управа - депозитни сметки 4,398
15 Фонд за животна средина - Скопје 43,077
16 Фонд за ПИОМ-Скопје  1,070
17 Завод за вработување на Република Македонија 719
18 Јавно комунално претпријатие “Единство” - Свети Николе 1,403
19 ЈП за уредување на градежно земјиште”Кочани”, Кочани 205
20 ЈП Агро Берза 4,500
21 ЈП Комуналец Кавадарци 3,493
22 Градски трговски центар АД 3,872
23 Јавно претпријатие “Водовод и канализација” - Скопје  1,491
24 Јавно претпријатие за водоснабдување “Студенчица”, Скопје  965
25 Буџет на општина Босилово 2,047
26 Буџет на општина Градско 647
27 Буџет на општина Штип 24,103
28 Буџет на општина Ресен 661
29 Буџет на општинаКрушево 1,199
30 Орган на општина Чаир 2,038
31 Орган на општина Босилово 72
32 Орган на Град Скопје 1,251
33 Орган на општина Другово 345
34 Орган на општина Градско 336
35 Орган на општина Штип 13,340
36 Орган на општина Ресен 115
37 Орган на општина Крушево 1,252
38 Фонд за уредување на градежно земјиште на општина Чаир 3,000
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39 Фонд за комунални дејности-Општина Босилово 1,236

40 
Фонд за локални патишта и уредување на градежно земјиште   ЕЛС  
Градско 587

41 Фонд за патишта и комунално уредување од Ресен  147
42 Централен регистар на РМ 2,028
43 Основен суд Куманово - сметка приходи остварени од државни органи ***
44 Агенција за државни службеници - самофинансирачки активности 440
45 Совет за радиодифузија 1,318
46 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2001 398
47 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2002 313
48 Основен Суд Штип-сметка од сопствени приходи-2002 149
49 Основен Суд Штип-буџетска сметка-2003 103
50 Основен Суд Штип-сметка од сопствени приходи-2003 167
51 Основен Суд Скопје 2  - Скопје - буџетска сметка  4,276
52 Основен Суд Скопје 2 - Скопје-сметка за приходи наплатени од органи 29
53 ПО Препород при КПД Идризово 12,187
54 ЈЗО Здравствен дом на Скопје - Скопје ***
55 ЈЗО Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје 4,020
56 Буџет на Република Македонија  29,212
57 ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за редовно работење  69
58 ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи наплатени од органи  386

59 
ДЕТУ Михајло Пупин, Скопје - сметка за приходи од 
самофинансирачки активности  359

60 Природно-математички факултет, Скопје-сметка за редовно работење 2,580

61 
Природно-математички факултет, Скопје-сметка за 
самофинансирачки активности 2,838

62 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “, Скопје - буџетска  
сметка 7,723

63 
Средношколски дом “Томе Стефановски -Сениќ “ Скопје  - сметката за 
самофинансирачки активности  8,109

64 ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 18,443

65 
Државен студентски дом “Никола Карев” - Охрид -  сметка за редовно 
работење 7,514

66 Педагошки факултет - буџетска сметка 4,566
  Вкупно: 500.040

 
 
2.10. Оценка од мислењата изразени во ревизорските извештаи  
         за состојбата и за начинот на употребата на јавните средства 

 
Преглед на елементите што може да формираат  глобална оценка за наодот на ревизијата 
Ревизорско мислење број Структура во % 
 2001 2002 2003 2001 2002 2003
Реално и објективно искажани финансиски 
извештаи 8 17 51 8.42 11.11 27.27
Изразување резерва кон реалноста и 
објективноста на финансиските извештаи 23 34 43 24.21 22.22 22.99
Воздржување од давање мислење за 
финансиските извештаи 2 13 13 2.11 8.50 6.95
Нереално и необјективно искажани финансиски 
извештаи 62 89 80 65.26 58.17 42.78
Вкупно 95 153 187 100.00 100.00 100.00
Субјекти без финансиски извештаи 1 3  
Вкупно 95 154 190  
Незаконско и ненаменско користење на средства 52 76 70 54.74 49.67 37.63
Незаконско користење на средства *** 19 17 *** 12.42 9.14
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Изразените мислења на државната ревизија во ревизорските  извештаи се 
дефинирани врз основа на наодите и согласно со ревизорските стандарди на 
ИНТОСАИ за вршење државна ревизија. Тие се однесуваат на вистинитоста и 
објективноста на финансиските извештаи на субјектите - предмет на ревизија, како и 
на примената на позитивната законска регулатива, односно отстапувањата од неа, од 
една страна, и наменската употреба на јавните средства од друга страна. 

Презентираните мислења во овој Годишен извештај на ДЗР овозможуваат да 
се извлече прелиминарна оценка за објективноста и вистинитоста на финансиските 
извештаи од употребата на јавните средства во државниот и во јавниот сектор. 
Обемот и структурата на субјектите кај кои е извршена државна ревизија објективно се 
усогласени да обезбедат употреблива оценка за објективноста на финансиските 
извештаи бидејќи опфатот мерен врз обемот на средствата што ги трошат субјектите 
кај кои е извршена ревизија е 55% и е релативно задоволителен за оваа фаза од 
развојот на Државниот завод за ревизија. 

Вака изведената глобална оценка дава сериозни индиции, но треба да се 
прават усилби таа да се заснова врз уште поголем обем на средства опфатени со 
државната ревизија. 

 
Според презентираните податоци: 
 
- во 27,27% од извршените ревизии државната ревизија изразила позитивно 

мислење во однос на објективноста и реалноста на презентираните финансиски 
извештаи. Во однос на учеството на оваа категорија во претходните години, нивото  
покажува зголемување на оваа категорија оценка за 3,2 пати што претставува 
позитивен тренд. 

- во 22,99% од реализираните ревизии државната ревизија има изразено 
резерва во однос на утврдениот број позиции од финансиските извештаи или 
различно мислење за примената на прописите од страна на менаџерските тимови во 
однос на третманот на конкретно назначени прашања. Учеството на оваа категорија 
мислења во однос на учеството во претходните години се задржува на исто ниво. 

- во 6,95% од извршените ревизии државната ревизија не изразила мислење за 
вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи, што значи благо 
подобрување на нивото во однос на претходната година. Ова е резултат главно на 
состојбите со неуредна евиденција, невршење на задолжителниот попис и 
недоволната едуцираност на кадарот што ја води сметководствената евиденција кај 
тие субјекти. 

- во 42,78% од извршените ревизии државната ревизија има изразено 
негативно мислење во однос на објективноста и реалноста на презентираните 
финансиски извештаи и нивото на учеството бележи опаѓање во однос на нивото во 
претходните години што претставува подобрување и позитивен тренд.  
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Врз основа на презентираните податоци во прегледот, структурата на видот на 
оценката, односно структурата на глобално изразените мислења континуирано се 
менува во позитивна насока. Имено, анализата на изразените ревизорски мислења за 
ревизорските извештаи за 2001, 2002 и 2003 година укажува на зголемување на 
учеството на позитивното мислење од 8,42% во 2001 година, на 11,11% во 2002 
година, до 27,27% во 2003 година што претставува значајно зголемување. При тоа 
изразувањето на негативното мислење во структурата во 2001 година учествуваше со 
65,26%, во 2002 година со 58,17%, а во 2003 тоа опадна на 42,78% што претставува 
позитивен тренд. 

 
Позитивниот тренд се забележува  и во однос на искажаното мислење за 

незаконско и ненаменско користење средства, кое од 54,74% во 2001 година и 49,67% 
во 2002 година се намали на 37,63% во 2003 година. 

 
Незаконското користење средства го покажува истиот тренд и од 12,42% во 

2002 година, се намалува на 9,14% во 2003 година. 
Врз основа на изведената глобална оценка може да се констатира дека се 

подобрува примената на прописите и степенот на законитоста во употребата на 
јавните средства и како резултат на извршувањето на државните ревизии, контролата 
на извршување на мерките и препораките и едукативното дејствување на Државниот 
завод за ревизија. Постигнатото ниво на законската употреба на јавните средства е 
далеку под општествено прифатливото ниво. И на тоа поле пред ДЗР, се разбира,  и 
пред субјектите предмет на ревизијата, органите надлежни за надзор и пред сé пред  
Владата на РМ стојат уште многу сложени задачи. 

 
2.11. Поднесени забелешки и приговори на ревизорските извештаи  
         од страна на субјектите - предмет на ревизија 

 
Преглед на забелешки на претходните извештаи на ревизорите 

Р. 
Бр. Вид на субјекти и ревизии 

Примени 
забелешки

Делумно 
прифатени 
забелешки 

Целосно 
прифатени 
забелешки 

Целосно 
одбиени 
забелешки

1 Буџет на Р.М. 1  1
2 Буџети на локална самоуправа 9 5 - 4
3 Органи на локална самоуправа 8 3 1 4
4 Фондови на локална самоуправа 10 2 2 6
5 Државни органи 27 14 - 13
6 Републички фондови 3 2 1 -

7 
Други корисници на средства на Буџетот и 
единки корисници на Буџетот 9 3 - 6

8 
Корисници на средства од буџетот на 
фондовите 7 2 - 5

9 Други институции основани со закон 11 9 - 2
10 Јавни претпријатија 9 7 1 1
11 Народна банка на Република Македонија 1 - 1 -
12 Вкупно 95 47 6 42

 
Од вкупно 190 претходни извештаи доставени на правните субјекти, 

овластениот државен ревизор доби забелешки на  95, што претставува 50% од 
вкупниот број извештаи. За  шест извештаи целосно се прифатени забелешките, за 47  
само делумно, додека кај 42 целосно се  одбиени како неосновани. 
 
  
 



 62

Прегелед на приговори на конечните извештаи на ревизорите 
 

  
Вид на субјекти и ревизии Примени 

приговори
Делумно 
прифатени 
приговори 

Целосно 
одбиени 
приговори

1Буџет на РМ 1 1 -
2Буџети на локална самоуправа 4 1 3
3Органи на локална самоуправа 3 1 2
4Фондови на локална самоуправа 2 2 0
5Државни органи 5 0 5
6Републички фондови - - -

7
Други корисници на средства на Буџетот и единки- 
корисници на Буџетот 4 1 3

8Корисници на средства од буџетот на фондовите 1 1
9Други институции основани со закон 5 3 2

10Јавни претпријатија 5 3 2
11Народна банка на Република Македонија - - -
12Вкупно 30 12 18

На наодите изнесени на конечните ревизорски извештаи, се поднесени 30 
приговори до Главниот државен ревизор или  на 16% од вкупниот број доставени 
конечни ревизорски извештаи. Од нив ниту еден не е целосно прифатен, за 12 
извештаи приговорите се делумно прифатени, додека кај преостанатите 18 се целосно 
одбиени како неосновани. 

До изготвувањето на Годишниот извештај  за 2004 година,  не е изминат  рокот 
за поднесување приговори  по конечните  извештаи за: ЕЛС Битола, Основен суд 
Куманово, Основен суд  Скопје 2,  ДЕТУ Михајло Пупин - Скопје, РО Медицински 
факултет - ООЗТ Институти, Уставен суд на Македонија, ЗРО Специјална болница за 
гинекологија и акушерство Чаир, ЈП за водоснабдување Студенчица - Скопје, Државен 
студентски дом Никола Карев - Охрид, Народна банка на РМ, Министерство за 
култура, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Град Скопје. 

 
 
2.12. Ревизија на успешност 

 
Државната ревизија опфаќа и давање оцена за користењето на средствата од 

аспект на постигнатата економичност, ефикасност и ефективност. 
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на успешност за изведувањето 

на Проектот за реконструкција и доградба на објектот - Оддел за породилки и 
новородени при ЗРО Градска општа болница “Моша Пијаде” ОО и ОЗТ Специјална 
болница за гинекологија и акушерство “Чаир” - Скопје. 
 Целта на ревизијата на изведувањето на Проектот за реконструкција и 
доградба на објект - Оддел за породилки и новородени при Специјалната болница за 
гинекологија и акушерство “Чаир” е да овозможи ревизорот да го изрази мислењето: 

- дали изградбата на одделот за породилки и новородени е вршена со 
минимизирање на трошоците за изградба (економичност); 

- дали со најниско можно ниво на трошоци се постигнати резултати 
(ефикасност) и 

- дали е постигнат највисок можен степен на реализирање на програмските 
задачи (ефективност). 
 

При тоа ревизорот утврди: 
 

1. Не е направена финансиска конструкција за вредноста на објектот, ниту пак е 
изготвен план за начинот на неговото финансирање како основа за утврдување 
стандарди и параметри за споредување и анализа. Поради тоа ревизијата не е во 



 63

состојба да утврди дали е економична изградбата на објектот, односно дали со 
минимизирање на трошоците е вршена изградбата. Избран е проект за изградба врз 
основа на кој е добиена дозвола за градба, а во текот на изведбата проектот е неколку 
пати менуван поради што се направени дополнителни трошоци за измена на 
проектите, уривање на веќе изграденото и недовршување на објектот, со што се 
направени дополнителни непредвидени и непотребни трошоци. 

2. Изградбата на објектот не е завршена до денот на ревизијата, а истата е 
почната во 1997 година поради што не е постигната ефикасноста во изградбата, 
односно со најниско можно ниво на трошоци  да се постигне саканиот резултат. 

3. Не се реализирани програмските задачи за кои е почната изградбата на 
објектот, односно објектот е граден за да се зголеми капацитетот и квалитетот на 
услугите, а истиот до денот на ревизијата не е ставен во функција поради што не е 
постигната ефективност, ниту поставената цел за која се потрошени буџетски 
средства. Поставената првобитна цел за зголемување на капацитетот за 64 легла во 
текот на изведбата со промена на проектите најпрво е намалена на капацитет од 43 
легла, за повторно да се зголеми на 60 легла. 
 

Врз основа на утврдената состојба, ревизорот ги препорача следниве мерки: 
 
 1. Да се преземат активности за довршување на проектот за реконструкција и 
доградба на одделот за породилки и новородени, со цел да се реализира 
програмската задача, односно да се зголеми капацитетот и квалитетот на услугите на 
болницата или објектот  да се конзервира за да не биде изложен на временски 
влијанија. Имајќи предвид дека за овој проект се потрошени 172.929 денари (за 3.340 
м2 или 52 илјади денари по м2), секое одложување за довршување на недовршените 
работи предизвикува дополнителни трошоци, со што објектот ќе стане 
понеекономичен. За наведеното треба да се обезбедат нови финансиски средства од 
Буџетот на РМ. 
 2. Да се преземат мерки против одговорните лица кои придонесле со нивното 
менаџирање: објектот да почне да се изведува без претходно изготвена финансиска 
конструкција, да ги менуваат проектантите - менаџери без соодветно образложение, 
да ги зголемуваат и да ги дуплираат трошоците за исти позиции и да го доведат 
објектот во состојба каква што е сегашната, пред се заради ненаменско трошење на 
буџетските средства. 

3. Да се преземат активности за расчистување на меѓусебните односи со 
одделни добавувачи зашто врз основа на нивните тужби сметката на болницата е 
блокирана, како резултат на недоволна и неквалитетна контрола при изведувањето на 
објектот и несоодветната сметководствена евиденција  на документацијата. 

4. Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување да не 
преземаат активности и започнување нови проекти до колку претходно не е направена 
и обезбедена финансиска конструкција за вредноста на објектот. 

 
Во контекст на проширување на ова искуство за практично вршење на ревизија 

на успешност, извршена е обука за вработените на Државниот завод за ревизија во 
која беа вклучени и одреден број интерни ревизори, со која Државниот завод за 
ревизија ги оспособува своите кадри. 

 
Со усвојување на ревизорските вештини за извршување на ревизиите на 

успешност потврдени и во извршената ревизија, ДЗР почна и со спроведување на 
одредбите од член 3 од Законот за државната ревизија и се приклучи кон современите 
тенденции на Врховните ревизорски институции. 
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3.СОРАБОТКА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
   СО НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ И СПРОВЕДУВАЊЕ  
   НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ  МЕРКИ И ПРЕПОРАКИ  
   ОД РЕВИЗОРСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
 
3.1. Известување на Државниот завод за ревизија  на Собранието на РМ, 
       Владата на РМ и Министерството за финансии 
 
За подобрување на ефикасноста на работата на Државниот завод за ревизија 

потребно е соодветно да реагираат и задолжително да ги преземат потребните мерки 
органите надлежни за надзор, одговорните лица кај субјектите - предмет на 
ревизијата, Јавното обвинителство, Министерството за внатрешни работи и 
Државната комисија за спречување на корупцијата. 

Државниот завод за ревизија, согласно со член 27 и член 29, на Владата и на 
Собранието на РМ покрај Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата 
на Државниот завод за ревизија за 2003 година, им достави 103 конечни ревизорски 
извештаи за 37 субјекти (од кои 79 конечни ревизорски извештаи за извршени ревизии 
на 29 субјекти до Владата на РМ и 24 конечни извештаи за извршени ревизии на 8 
субјекти до Собранието на РМ (Прилог 3 и 4). 

 
Соработката со Министерството за финансии се одвиваше во следните насоки: 
 
- Со внатрешната ревизија на усогласување на прописите, методологијата и 

едукацијата. Со постигнатите резултати можеме да бидеме задоволни иако до крајот 
на годината и покрај вложените напори, не се потпиша понудениот протокол за 
соработка меѓу ДЗР и Министерството за финансии. 

- Изостана продуктивна соработка за преземање мерки и активности за 
надминување на слабостите констатирани со наодите на овластениот државен 
ревизор при извршените државни ревизии на Министерството за финансии и на 
Буџетот на РМ. Не се евидентирани посебни ефекти и напредок; 

- Преземање мерки и активности  по наодите содржани во 112 конечни 
ревизорски извештаи, за 67 субјекти, кои ДЗР ги достави до Министерството за 
финансии, согласно со член 27 (Прилог 5), не сме информирани дека во 
Министерството се евидентирани значајни активности за надминување на слабостите, 
како и покренување мерки пред надлежните органи; 

- Поддршката за натамошен развој на ДЗР, особено За кадровското 
доекипирање и наградување на ревизорскиот кадар во согласност со законските 
прописи, од Министерството за финансии изостана, и не се реализираа Заклучоците 
на Собранието на РМ и конкретно разрешување на барањата на ДЗР. 

 
3.2. Спроведување на заклучоците на Собранието на РМ донесени при 
       разгледување на Годишниот извештај за извршените ревизии  
       и за работата на Државниот завод за ревизија во 2003 година 

  
Во т.1 од заклучоците, на Собранието на Република Македонија е констатирано 

дека  Собранието на РМ го разгледа Годишниот извештај за извршените ревизии и за 
работата на Државниот завод за ревизија во 2003 година на 83-тата седница на 
Собранието на РМ, одржана на 09.12. 2004 година. Во расправата по извештајот 
учествуваа  пратеници од повеќе пратенички групи, кои со респект ги анализираа 
наодите изнесени во Извештајот и во прилозите.  

По расправата, Собранието на РМ  донесе заклучоци за повеќе прашања меѓу 
кои и за натамошното оформување и развој на Државниот завод за ревизија, за жал 
известуваме дека изостана спроведувањето на заклучоците на Собранието на РМ, 
особено на оние со чија реализација беше неопходно да се обезбеди поддршката од 
надлежните органи да се обезбедат потребните финансиски средства во Буџетот на 
РМ за 2005 година за проширување на кадровските ресурси. (Прилог број 6) 
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Активностите сврзани со реализација на Заклучокот од т.2. се одвиваше на два 
плана: ДЗР во директен однос со субјектите кај кои е вршена државна ревизија и 
Владата на РМ преку своите механизми. За жал, на релација субјекти каде е вршена 
државна ревизија  ДЗР во извештајниот период од доставените 190 конечни извештаи 
(113 субјекти предмет на ревизија) известување за преземени мерки до Државниот 
завод за ревизија доставија 25 субјекти (22,12%) за 40 ревизорски извештаи (21,05%). 

Заклучокот од т.3 Државниот завод за ревизија до заклучувањето на овој 
Годишен извештај за 2004 година нема информација од Владата за преземените 
мерки наложени со овој заклучок. Не ни е познато дали Владата го има известено 
Собранието директно за реализацијата на овој заклучок. 

Заклучокот од т.4 е реализиран. Донесени се подзаконските акти сврзани со 
Законот за јавните набавки и се објавени во Службен весник на РМ, бр. 10/2005 
година. 

Заклучокот од т.5 Владата на РМ  не смогна сили и не најде аргументи да го 
поддржи и реализира. Од планираните 29 дадена е согласност за само 9 вработени 
лица во 2004 година, а од предложениот износ за буџетот на ДЗР за 2004 година во 
износ од 111,8 милиони денари прифати само 55,4 милиони денари. 

Заклучокот од т.6 Се уште не е земено на разгледување иницијалното барање 
на ДЗР за предлагање амандмани на Уставот на РМ за уставно регулирање на 
материјата сврзана со државната ревизија иако тоа е обврска влезена и во Акциониот 
план на Владата за европско партнерство и во Државната програма за превенција и 
репресија на корупцијата. 

Со поднесување на овој Годишен извештај за 2004 година до 31.03.2005 година 
се реализира Заклучокот од т.7. 
 Владата не го прифати барањето на ДЗР за вклучување во програмата CARDS 
2005-2006 година иако за тоа имаше препораки и од мисијата на Светската банка и 
Меѓународниот монетарен фонд. 
 Владата нема формирано проект ниту определено надлежни институции кои ќе 
утврдат методологија за формирање на почетна состојба на материјалните и 
финансиските биланси на државата. Наспроти ова, на предлог на Министерство за 
финансии неаргументирано, по истек на една година, со одложно дејство по втор пат 
ја пролонгира примената на одредбата од член 29 од Законот за сметководството за 
буџетите и буџетските корисници за изготвување на консолидирани биланси. 
    

 
3.3. Напредок на Владата во преземање мерки  
       за надминување и отстранување на пропустите  
       содржани во наодите на овластените државни ревизори 
 
Доставените конечни ревизорски извештаи, Владата на РМ ги доставува до  

одговорното лице на субјектот за кој се однесува извештајот, со обврска во рок од 90 
дена да се преземат конкретни мерки иако на тие субјекти и ДЗР им ги доставува 
конечните извештаи според закон. 

ДЗР во рамките на надлежноста презема активности за напредок на овој план. 
Во известувањето што во врска со Годишниот извештај на ДЗР за 2004 година 

го достави Владата на РМ изнесени се преземените активности од страна на органите 
(министерствата, другите органи на државната управа и управните организации и 
јавните претпријатија) врз кои надлежен орган за работењето е Владата на РМ, 
согласно член 30, став 1 од Законот за Владата на РМ (Службен весник на РМ, бр. 
59/00 и 12/03), член 41, став 1 и член 38, став 2 од Законот за организација и работа на 
органите на државната управа (Службен весник на РМ, бр. 58/00 и 44/02).  

Владата на РМ констатирала дека доставените 7 конечни ревизорски извештаи 
за 3 субјекти од страна на ДЗР се однесуваат на субјекти на кои Владата на РМ 
согласно оваа одредба од Законот не е надлежна да врши надзор, и дека за 11 
конечни ревизорски извештаи за 3 субјекти рокот за доставување на известието за 
преземени мерки е во тек.  
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Владата на РМ констатирала дека 23 субјекти до кои доставила барање за 
преземање мерки, презеле мерки по 174 наоди на овластените државни ревизори 
(50,6%) за 95 наоди (27,6%) активноста за преземањето на мерките е во тек, за 57 
наоди (16,6%) на овластените државни ревизори субјектите кај кои се истите 
констатирани известиле дека нема да преземат мерки, а за 15 наоди (4,4%) субјектите 
не дале одговор. (Прилог број 7). 

Според информациите на Владата на РМ, наодите по кои субјектите презеле 
мерки по оценка на субјектите се со следна структура: 

- наоди кои бараат изготвување и/или измена и дополнување на законски, 
подзаконски, општи и интерни акти - 57 наоди; 

- наоди кои произлегуваат од непочитување на законски и подзаконски акти кои 
го регулираат сметководственото работење - 160 наоди; 

- наоди кои произлегуваат од непочитување на законски и подзаконски акти кои 
го регулираат буџетското и трезорското работење - 38 наоди; 

- наоди кои произлегуваат од непочитување на законски и подзаконски акти кои 
ги регулираат јавните набавки - 23 наоди; 

- наоди кои произлегуваат од непочитување на други законски и подзаконски 
акти - 63 наоди. (Прилог број 8) 

 
3.4  Активности на Државниот завод за ревизија сврзани со работата  
        на Државната комисија за спречување на корупцијата,  
        Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи 

 
Активностите на Државниот завод за ревизија сврзани со работата на 

Државната комисија за спречување на  корупцијата, Јавното обвинителство и 
Министерството за внатрешни работи и во 2004 година се одвиваа  во согласност со 
овластувањата и обврските утврдени со Законот за државната ревизија, Законот за 
јавното обвинителство, Законот за спречување на корупцијата и со другите закони и 
подзаконски акти, во согласност со задачите утврдени со Националната програма за 
превенција и репресија на корупцијата, Владиниот акционен план за борба против 
корупцијата и Акциониот план на Владата на РМ за европското партнерство. 

 
Во рамките на овие активности во 2004 година ДЗР обезбеди: 
 
- Доставување информации, материјали и ревизорски извештаи до надлежните 

органи за наоди што иницираат активности од надлежност на Државната комисија за 
спречување на  корупцијата, Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни 
работи и обратно.  

- Одговор и доставување информации, материјали за извршени ревизии по 
барање на овие органи, а согласно со потребите за вклучување одделни субјекти во 
Годишната програма за утврдување на обемот за вршење државна ревизија и за 
работата на Државниот завод за ревизија дополнително вклучени со  навремени 
измени и дополнувања на програмата 

- Обезбедување повратни информации од овие надлежни органи по претходно 
доставените информации, материјали и ревизорски извештаи 

- Одржување работни средби за меѓусебно информирање за активностите, 
размена на искуства сврзани со методологијата на работа, усогласување на 
прописите, запознавање со европската легислатива од аспект на борбата против 
корупцијата во вршењето на државната ревизија. 
 

И покрај напорите и ангажманите, на овој план сé уште не можеме да бидеме 
задоволни од резултатите, постигнатите ефекти и степенот на воспоставената 
соработка. 
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3.5. Известување на Државниот завод за ревизија на надлежните органи  
       (Јавно обвинителство, Министерството за внатрешни работи,  
        Државна комисија за спречување на  корупцијата) 
 

 Во членот 28 од Законот за државната ревизија е регулирано дека штом 
овластениот државен ревизор утврди дека постои основано сомнение дека е сторен 
прекршок или кривично дело, веднаш, односно штом е тоа можно, да ги извести 
надлежните органи (Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи) 
заради поведување соодветна постапка. Надлежните органи, пак, се должни во рок од 
90 дена да го известат Државниот завод за ревизија какви мерки презеле. 
 

3.5.1. Во извештајната година до Јавното обвинителство Државниот завод за 
ревизија доставил 44 извештаи за 24 субјекти (Прилог 9), а Јавното обвинителство за 
19 извештаи од 14 субјекти (Прилог 10) презело мерки и го известило ДЗР. 
  
 За доставените 69 известувања за 2001, 2002 и 2003 година (Преглед број 11) 
Јавното обвинителство на Република Македонија ги презело следниве мерки: 
 - во 3 случаи е покрената кривична постапка; 
 - за 4 случаи е оценето дека нема основа за поведување на постапка за 
кривично дело; 
 - во 9 случаи се прибрани докази и тече постапка на проучување и решавање 
во Јавното обвинителство; 
 - во 6 случаи поведена е истрага за сторено кривично дело; 
 - во 31 случај е покрената постапка пред МВР, но постапката од страна на МВР 
не е почната и 
 - во 16 случаи тече проучување во Јавното обвинителство заради утврдување 
на натамошна постапка. 
 
 3.5.2. До Министерството за внатрешни работи Државниот завод за ревизија 
достави 42 извештаја за 16 субјекти. До моментот на изготвување на овој извештај се 
добиени повратни информации од МВР за преземени мерки во врска со доставените 
ревизорски извештаи (Прилог број 12) и тоа: 

- за 8 субјекти е покрената постапка за сторено кривично дело;  
- за 1 субјект од страна на МВР се прибрани докази и истите се доставени до 

Јавното обвинителство, каде што е во тек  постапката на проучување и решавање;  
- за 1 субјект е оценето дека не е сторено кривично дело и  
- 6 субјекти се во фаза на проучување на надлежните стручни служби на МВР 

заради утврдување на натамошна постапка. 
 
 Подоброто разбирање на ревизијата (од страна на надлежните органи) и 
воспоставување подобра комуникација помеѓу Државниот завод за ревизија  и 
надлежните органи се услов за поголема ефиканост на надлежните органи во 
преземање мерки и активности од нивна надлежност и овластување во однос на 
ревизорските извештаи. 
 

3.5.3. До Државната комисија за спречување на корупцијата, Државниот завод 
за ревизија достави 9 извештаи за 7 субјекти, од кои за 7 извештаи од 5 субјекти се 
преземени мерки (Прилог број 13 и 14). 

 
 
3.6. Известување до Државниот завод за ревизија согласно  
        член 27 од Законот 
 
Врз основа на одредбите на ставот 9 од членот 27 на Законот за државната 

ревизија (Пречистен текст), органот надлежен за надзор врз работата на субјектот кај 
кој е извршена ревизија е должен да го извести Државниот завод за ревизија за 
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преземените мерки во врска со наодите во ревизорските извештаи најдоцна во рок од 
90 дена по приемот на конечниот извештај. 

Во извештајниот период од доставените 190 конечни извештаи (113 субјекти 
предмет на ревизија) известување за преземени мерки до Државниот завод за 
ревизија доставија 25 субјекти (22,12%) за 40 ревизорски извештаи (21,05%) (Види  
Прилог број 15). 

Активноста на повратно известување до Државниот завод за ревизија за 
преземени мерки по ревизорските извештаи ни оддалеку не задоволува. 

За 51 субјект кај кој е извршена ревизија за 2003 година рокот за доставување 
на известието е во тек, односно рокот од 90 дена за доставување известие до ДЗР не 
е изминат.  

Податоците потврдуваат дека бројот на субјектите кои постапиле според 
наодите на овластениот државен ревизор е во пораст, но и дека не можеме да бидеме 
задоволни од постигнатите ефекти на овој план. Имено, анализата на преземените 
мерки укажува дека е мал бројот на субјектите кои одговорно пристапиле кон 
извршување на оваа законска обврска иако има и поединечни примери субјектите 
преземањето на мерките да го почнат веднаш по добивањето на претходниот 
ревизорски извештај и примери на систематско и оперативно ангажирање за 
надминување на слабостите. 

Воспоставувањето на внатрешната ревизија кај субјектите од јавниот сектор е 
чекор напред и клучен фактор кон остварување поцелосна примена на мерките и 
препораките содржани во ревизорските извештаи на државната ревизија. 

Вистинска ефикасност и ефективност од работата на Државниот завод за 
ревизија  ќе се оствари кога ќе се создаде инструментариум субјектите - предмет на 
ревизија да ги мотивира да  преземат соодветни мерки во однос на констатираните 
наоди и препораките содржани во ревизорските извештаи, врз што може да повлијае 
и нивото на стручност и одговорност на јавната администрација, како и јавноста со 
остварување на поголем увид во трошењето на парите на даночните обврзници на 
законски начин. 

 
 3.7. Насоки за интензивирање на имплементацијата 

       на мерките и препораките 
 
Во рамките на натамошниот развој во функција на целите на државната 

ревизија, неопходна е поинтензивна соработка помеѓу ДЗР, Владата и Собранието на 
РМ и развивање на прашањата за забрзување на развојот на функциите на 
контролните и ревизорските органи, нивните статусни прашања, кадровското 
зајакнување, прашањата сврзани со буџетот и решавање на потребите на овие 
институции, унапредување на нивната меѓусебна соработка, комуникацијата со 
јавноста и слично.  

 
Подигање на нивото на комуникацијата и соработката помеѓу Државниот завод 

за ревизија од една страна и субјектите - предмет на ревизија, Јавното обвинителство, 
Владата, Собранието и други органи и институции од друга е фактор што значително 
ќе влијае врз спроведувањето на мерките и препораките искажани во ревизорските 
извештаи. 

 
Во функција на остварување на подобра и поинтензивна комуникација меѓу 

надлежните државни органи за прашањата на државната ревизија кои може да 
придонесат за поефикасно надминување на слабостите и за зголемување на ефектот 
од активноста на Државниот завод за ревизија, неопходно е да се согледаат 
можностите во Владата на РМ и во Собранието на РМ да се формираат постојани 
работни тела чија задача би била тековно да ги разгледуваат материјалите на 
контролните и ревизорските органи од финансиската сфера во државата, 
консеквентно  и конечните извештаи од поединечните ревизии и да предлагаат мерки 
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и активности, со што би се интензивирал процесот на спроведување на дадените 
препораки.  

 
Тука би биле разгледувани извештаите на ДЗР, Централната внатрешна 

ревизија при Министерството за финансии, извештаите на Управата за јавни приходи, 
Царинската контрола и Девизниот инспекторат, Пазарната инспекција, Контролата на 
осигурителните организации и Супервизијата на НБРМ. 

 
Позитивниот исход од спроведувањето на мерките и препораките содржани во 

ревизорските извештаи е директно зависен од сериозниот ангажман на сите учесници 
вклучени во нивното спроведување. Не е доволно само да се констатираат мерките и 
препораките, туку е неопходно нивно спроведување за да се отстранат 
незаконитостите и грешките, со спроведување на прописите или со интервенции во 
законските прописи (изменувања, дополнувања и сл.), санкционирање на одговорните 
зависно од квалификацијата на наодите како кривично дело, прекршок или друг вид 
одговорност. 
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4. ПРЕДЛОЗИ И МЕРКИ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА  
    ВО ФУНКЦИЈА НА НАДМИНУВАЊЕ НА  
    КОЛИЗИЈАТА ВО ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ,  
    СИСТЕМСКИТЕ НЕУСОГЛАСЕНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНИ СЛАБОСТИ 
     
Активностите на Државниот завод за ревизија во функција на надминување на 

колизијата на законските прописи, системските неусогласености и организациони 
слабости во 2004 година беа насочени кон реализација на Заклучоците на 
Собранието на Република Македонија,  донесени по разгледувањето на Годишниот 
извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР за 2002 година и Годишниот 
извештај за извршените ревизии и за работата на ДЗР за 2003 година. Во рамките на 
овие активности ДЗР повремено покренуваше иницијативи за измена и усогласување 
на законски и прописи и подзаконски акти до надлежните државни органи и редовно 
доставуваше писмено мислење за правни прописи по барање на надлежни  државни 
органи, Владата на РМ или Собранието на РМ. 
 

4.1. Во конечните ревизорски извештаи согласно оценката на овластениот 
државен ревизор на субјектите кај кои е извршена државна ревизија во 2004 година им 
се предложени и препораки за отстранување на колизијата меѓу законските прописи, 
подзаконските акти како и утврдените системски неусогласености и организационите 
слабости во примена на решенијата кои можат различно да се толкуваат поради 
нивната нејасност или двосмисленост. 
 

4.1.1. Колизија меѓу законските прописи 
 

4.1.1.1. Користењето на договорите за цесија, асигнација и компензација како 
инструменти за плаќање, согласно со Законот за облигационите односи, е во 
спротивност на основното буџетско начело на парично искажување на приходите и 
расходите кај буџетите и буџетските корисници поради што ревизијата предлага 
напуштање на практиката за користење на овие форми на плаќање заради карактерот 
на средствата и избегнување на можноста за веќе докажани злоупотреби во нивната 
примена. Потребно е Министерството за финансии да предложи измена на 
наведените закони кои се во колизија за да се овозможи за буџетските корисници 
примена само на буџетското начело или тоа да се напушти. (Прилог број 16).  

4.1.1.2. Постои неусогласеност помеѓу Законот за телекомуникациите и Законот 
за Буџетите во однос на третманот на остварениот вишок на приходи, Управата за 
телекомуникации не постапува ни по еден од нив. Согласно со одредбите на Законот 
за телекомуникациите, средствата остварени од наплатените надоместоци според 
овој и според други закони кои се водат на посебна сметка, првенствено се користат 
за покривање на трошоците за работењето на Дирекцијата, а вишокот на средствата 
треба да се пренесат во Буџетот на Републиката, додека согласно со  одредбите на  
Законот за Буџетите неискористените средства на посебните сметки на корисниците и 
единките-корисници на средства од Буџетот на крајот на фискалната година им се 
пренесуваат за користење во наредната година. 
 

4.1.2. Системски неусогласености 
 

 

4.1.2.1. Нецелосно дефинираните услови во законското решение во поглед на 
потребната стручна подготовка на овластените сметководители придонесува за 
неуредно и неажурно водење на сметководствената евиденција и пропишаните 
сметководствени политики, несоодветно евидентирање на настанатите деловни 
промени и финансиски трансакции; 
 

 
4.1.2.2. Најчесто ревизијата не може да ја потврди сопственоста на градежните 

објекти и земјиштето кои ги користат државните органи поради необезбедени докази - 
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имотни листови од страна на Државниот завод за геодетски работи на РМ или поради 
неспроведени делбени биланси од надлежниот орган. Ваквата состојба има ефект 
нереално и необјективно прикажување на имотот кој го користат субјектите како во 
натурални, така и во финансиски показатели. Освен тоа, таквата состојба придонесува 
за незаконито располагање со средствата. 
 

4.1.2.3. Утврдена е исплата на надоместоци за плати на вработените во 
државните органи по основ на прекувремена работа, договори за дело, учество во 
комисии  и сл., врз основа на дискрециони интерни акти (одлуки и решенија), 
спротивно на важечките законски прописи, што претставува дополнителен надоместок 
на лични примања кај одреден број државни службеници за редовното работно време. 
 

4.1.2.4. Државната ревизија кај Единиците на локалната самоуправа утврди 
исплата на плати за: секретарите на Советите, градските архитекти, советниците на 
Градоначалникот и началниците, согласно Законот за платата и други надоместоци  
на пратениците во Собранието на Република Македонија и други избрани и именувани 
лица во Републиката, иако одредбите од овој Закон не се однесуваат на овие лица. 
Недореченостите во Законот за локална самоуправа и третманот на овие лица во 
истиот (избрани и именувани) доведува до несоодветна примена на Законот за плата 
и други надоместоци  на пратениците   во Собранието на Република Македонија и 
други избрани и именувани лица во Републиката. Неусогласеноста на Законот за 
локална самоуправа и Законот за платите и отсуството на соодветен законски акт кој 
ќе го регулира правото на надоместок на членовите на советот за присуство на 
седници и надоместок на платите и дневните трошоци, придонесуваат за незаконското 
и ненаменско користење на средствата. 

 
4.1.2.5. Министерството за финансии нема ажурна и целосна евиденција за 

следење на надворешниот долг на државата, за издавањето гаранции, заеми, 
донации, средства и обврски што се плаќаат од средствата на Буџетот на Република 
Македонија, како што е регулирано со закон; 
 

4.1.2.6. Министерството за финансии нема утврдено техника на консолидација 
за годишното финансиско известување во јавниот сектор, со целосна опфатност на 
финансиските и нефинансиските (материјалните) средства и обврски, со цел 
искажување на целокупниот имот на државата. Повеќегодишното одлагање и 
отсуството на изготвување консолидирани биланси на Буџетот на Република 
Македонија при законски конституирана обврска на поднесување консолидирани 
биланси на буџетските корисници, претставува системска слабост што ја 
оневозможува Владата на Република Македонија да оствари увид во состојбата на 
имотот на државата. Без тоа Владата на Република Македонија нема елементи за 
водење консеквентна буџетска политика, особено во делот на капиталните 
вложувања; 

 
4.1.2.7. Министерството за финансии треба правилно да го дефинира крајниот 

третман на хартиите од вредност заради утврдување на начинот на нивното 
евидентирање во иднина. Дотогаш приливот на државните обврзници кај правните 
субјекти, според државната ревизија, не претставува приход и истите треба да се 
евидентираат на временските разграничувања.  
 

4.1.2.8. Недонесениот подзаконски акт со кој ќе се одреди висината на 
надоместокот за транспортните дозволи во делот кој претставува приход за 
Министерството за транспорт и врски, може да доведе до злоупотреба при 
прибирањето на средствата по овој основ што претставуваат приход во Буџетот; 
 



 72

4.1.2.9. Да се преиспита законската основаност на Одлуката на Владата на РМ, 
како и  Договорот за орочен депозит склучен помеѓу Министерството за транспорт и 
врски и Експорт- импорт банка;  
 

4.1.2.10. Констатирани се случаи на различно толкување и постапување од 
страна на буџетите и буџетските корисници во делот на пресметување и уплатување 
на данок од добивка. Според одредбите од членот 34 од Законот за данокот од 
добивка, “приходите што се остварени врз основаа на средства кои се строго 
наменски за одвивање на дејноста кај правното лице - даночен обврзник  не влегуваат 
во даночната основа за пресметување на данокот на добивка. Како средства што се 
строго наменски за одвивање на дејноста се сметаат и средствата од посебните 
сметки, средствата добиени врз основа на донации со наменски карактер, членарини и 
други средства кои не се наменети за вршење дејност и чија единствена функција е 
само прибирање и распоредување за одредена намена”. Врз основа на ваквата 
формулација на наведените одредби, ревизијата е на мислење дека буџетите и 
буџетските корисници не се обврзници на данок од добивка и дека толкувањето на 
Министерството за финансии е во колизија со основната цел и карактер на 
средствата. Во прилог на наведеното, го истакнуваме и фактот дека не е предвидена 
расходна ставка за евидентирање на обврските за данок од добивка како уште еден 
доказ за колизија на прописите. 

 
4.1.2.11. Законски неусогласениот статус на Медицинскиот факултет - Скопје, 

кој се уште функционира како работна организација спротивно на Законот за високото 
образование, има за последица и нерегулиран статус на ООЗТ Институти, кој работи 
како негов организационен дел. Ваквата нерегуларност на организациската 
поставеност, како и правниот статус на Медицинскиот факултет, согласно со 
законските прописи овозможува неконтролирано располагање со државните средства 
надвор од системот на јавните расходи и не обезбедува услови за реално 
функционирање на образовната дејност како што е тоа уредено со Законот за 
високото образование. Имено, Медицинскиот факултет во Скопје работи без редовно 
вработен наставен кадар, што е еден од основните услови за изведување на 
наставно-научна и апликативна дејност. Наставниот кадар кој е избран во наставно- 
научно звање нема засновано редовен работен однос со факултетот, туку наставата ја 
извршува врз основа на договор за дело во истото работно време кога работи и во 
Клиничкиот центар, спротивно на Законот за работните односи. Ревизијата предлага 
Собранието на Република Македонија да побара од Владата да преземе мерки за 
доследна примена на Законот за високото образование, со кој е уреден системот на 
одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа за вршење 
дејност и усогласување на интерните акти на факултетот со критериумите за развој на 
дејноста на високообразовните установи; 

 
4.1.2.12. Утврден е нерегулиран статус на подрачните единици при казнено- 

поправните домови (ПО Препород и ПО Еконоимија при КПД Идризово Скопје), кои 
согласно со Законот за трговските друштва и Законот за извршувањето на санкциите 
донесен на 24.01.2004 година, треба да се регистрираат како самостојни правни 
субјекти, а со тоа да ги разграничат должностите и одговорностите помеѓу 
раководителите на посебните стопански единици и Органот на управата, како и да 
извршат поделба на имотот со кој ќе располагаат новоформираните субјекти. 
 

4.1.2.13. Постои недефинирано решение во Законот за измените и 
дополнувањата на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, во кој е 
регулирано дека Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на РМ може да 
остварува и средства од продажба на удели, акции и други хартии од вредност, 
најмногу во висина од 40% од вкупниот капитал стекнат врз основа на трансформација 
на претпријатијата со општествен капитал. Фондот досега има продадено удели и 
акции во вкупен износ што не го надминува овој процент, но главно од фирми со добар 
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бонитет. Имајќи предвид дека ограничувањето од 40% е заради зачувување на 
вкупниот интегритет на капиталот за идните генерации пензионери, потребно е да се 
дополни законското решение со јасен став дека овие 40% се однесуваат на 
продажбата на акции и удели од фирми поединечно, а не од вкупниот износ на акции и 
удели со кој располага Фондот.  

  
 

4.1.2.14. Во врска со реализацијата на Законот за извршувањето на Буџетот на 
РМ, Владата на РМ да ги задолжи Министерството за транспорт и врски и 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да изготват 
критериуми за распределба на средствата за изградба на водоводи, за третман на 
отпадните води, како и критериуми и методологија за избор на проектите доставени од 
општините кои треба да се реализираат во тековната година; 

 
 

4.1.2.15. Владата на РМ да изготви долгорочна стратегија за распределба на 
средствата за изградба на водоводи и за третман на отпадни води, при што треба да 
се обезбеди континуитет во финансирањето на веќе почнатите проекти до нивната 
финализација, како и да се ограничи врдноста и бројот на проектите кои може да ги 
достави една општина по објавен оглас. Поради непостоење на овие критериуми 
постои голема разлика помеѓу обезбедените средства за оваа намена и вредноста на 
проектите. Поради неможност за целосна реализација на проектот ова може да 
предизвика ненаменско трошење на одобрените средства во општините; 

 
 

4.1.2.16. Да продолжат активностите во врска со дадената иницијатива од 
страна на Фондот за магистрални и регионални патишта за изменување и 
дополнување на Законот за јавните патишта заради негово усогласување со Буџетот 
на Фондот во делот за утврдување на висината на средствата што Фондот е должен 
да ги трансферира до единиците на локалната самоуправа и ЈП Македонски 
железници; 
 

4.1.2.17. Во врска со неисполнувањето на законската обврска на надлежните 
органи да достават известување до ДЗР за преземените мерки по утврдени наоди во 
ревизорските извештаи (основано сомневање за сторен прекршок или кривично дело), 
Министерството за правда да предложи соодветни  измени и дополнувања на 
законите со кои се уредени надлежностите на субјектите кои имаат обврска да 
постапуваат по извештаите на ДЗР; 
 

4.1.2.18. Непочитувањето на законски предвидените рокови за изготвување и 
доставување на буџетскиот циркулар до корисниците на Буџетот на Република 
Македонија го пролонгира времето за донесување на буџетскот документ и за 
планирање на реализацијата на програмите за работа на субјектите; 
 

4.1.2.19. Не спроведување на целосен и квалитетен попис, согласно со 
Правилникот за начинот и роковите за вршење на попис и усогласување на 
сметководствената со фактичката состојба и Правилникот за сметководство за 
буџетите и буџетските корисници, заради утврдување на фактичката состојба и 
нивната локација. Утврдувањето на фактичката состојба на средствата има функција 
нивно евидентирање во сметководството кај субјектите кај кои се распоредени, што во 
голем број случаи не се прави. Оттаму, не може да се утврди материјалната 
одговорност на лицата кои ракувааат со нив, ниту да се врши задолжување со 
утврдениот кусок. Неопходноста од правилен попис има цел да се утврди реалната 
состојба на средствата со кои располагаат субјектите и целосно утврдување на имотот 
со кој располага државата; 
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4.1.3. Организациони  слабости 
 
4.1.3.1. Да се обезбеди примена на одредбите од Законот за буџетите кои се 

однесуваат на постапките предвидени при буџетирањето и изготвувањето на 
финансиските планови на министерствата и единките-корисници во смисла на 
подготвување на предлог-буџети од страна на единките во фазата на претпланирање 
на вкупниот буџет и известување на единките-корисници од страна на Министерството 
за одобрените буџети по донесувањето на Буџетот од страна на Собранието на РМ; 

 
4.1.3.2. Имајќи ја предвид се почестата констатација дека утврдените слабости 

во работењето на субјектите - предмет на државната ревизија се покрај другото и 
резултат на нефункционирање на системот на интерни контроли, неопходно е 
воведување внатрешна ревизија како независна објективна активност за осигурување 
и консалтинг на менаџментот, со цел да придонесе да се подобри работењето на 
субјектите кои се предмет на ревизија. Внатрешната ревизија има цел да му помогне 
на раководството во проценката и подобрувањето на успешноста во процесите на 
управување на ризикот од злоупотреби и грешки и обезбедување правилна примена 
на важечките законски прописи. 
 

4.1.3.3. Да се воспостави систем на интерна сметководствена и организациска 
контрола која ќе обезбеди разграничување на должностите и одговорностите во 
извршувањето на задачите и располагањето со средствата, како и правилен проток на 
документацијата, ажурност во евидентирањето на деловните настани, правилно 
искажување на обврските и побарувањата за соодветниот временски период за кој се 
однесуваат. Одделни раководни лица  сами оперираат со документацијата поради што 
ниту стручните лица (сметководителите), ниту управните органи - советите или дел од 
советниците имаат можност навремено да реагираат на злоупотребите. Со 
изготвувањето правилници и упатства, кај субјектите ќе се отстранат слабостите на 
нефункционирањето на интерните контроли. 
 

4.1.3.4. Присутна е појава на незаконито располагање-издавање под закуп на 
земјиште и објекти на државните органи наменети за користење за извршување на 
дејноста за која се формирани. Посебно ја истакнуваме ваквата појава кај установите 
со специфична дејност (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци), кај кои со 
користењето на овие средства првенствено треба да се обезбеди воспитание и 
оспособување за работно-производна дејност на деца и младинци со умерени и тешки 
пречки во психичкиот развој, а не остварување приход од закупнини на установата; 

 
4.1.3.5. Двојниот систем на евидентирање на средствата и трошоците 

(пресметковно и парично) и проблемите што прозлегуваат од тоа бараат да се воведе 
системот на буџетирање кај јавните здравствени организации кои претставуваат 
корисници на буџетот на Фондот за здравствено осигурување како составен дел на 
Буџетот на Република Македонија и на трезорот. Оваа постапка е неминовна заради 
утврдување на потребата од средства и трошоци, врз основа на однапред познати 
параметри и следење на наменското трошење на истите. 

 
4.1.3.6. Во 2003 година се извршени трансфери на средства од Буџетот на 

Републиката за исплата на плати, награди и надоместоци на вработените во 
Царинската управа, Управата за јавни приходи и Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство спротивно на законските прописи. Платите се зголемени 
со фиктивно прикажување поголем број вработени и други форми на исплати во вид 
на награди за посебно залагање или специфичност на работното место. Во овие 
случаи не се почитува Спогодбата помеѓу Владата на Република Македонија и Сојузот 
на синдикатите на Македонија од јуни 2002 година, според која  “за  правните лица кои  
се финасираат од средствата на Буџетот, масата на плата ќе се утврди со посебен акт 
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донесен од Владата според еднакви критериуми за сите корисници на средства од 
Буџетот на РМ”, што не е случај во практиката: 
   

4.1.3.7. Имајќи предвид дека кај повеќе од половината од  субјектите што биле 
предмет на ревизија е утврдено непочитување на одредбите од Законот за јавните 
набавки, ревизијата има обврска посебно да нагласи и да препорача доследна 
примена на споменатиот Закон, со што ќе се обезбеди, наменско трошење на 
средствата и објективен избор на најповолен добавувач без сомневање за 
субјективизам и корупција во постапката за јавна набавка. Исто така, ревизијата 
истакнува дека многу решенија од овој Закон се нефункционални и создаваат 
тешкотии во реализацијата кај институциите. 

 
 

4.1.3.8. Утврдени се неевидентирани средства примени кај државните органи 
врз основа на донации од земјата и од странство за кои нема обезбедено материјална 
одговорност од лицата кои ракуваат со нив, што може да доведе до злоупотреба и 
отуѓување. Ревизијата укажува на обврската за задолжително евидентирање на овие 
средства и обезбедување одговорност за истите; 
 

4.1.3.9. Одобрените  средства за реализација на програмите донесени од 
страна на Владата или од други меѓународни фондови и организации задолжително 
треба да се користат врз основа на утврдените намени со програмите и доследно да 
се применуваат  утврдените  критериуми за нивен распоред; 

 
4.1.3.10.  Кај државните органи (Царинската управа и Управата за јавни 

приходи, како и основните судови) кои во постапка утврдена со закон извршуваат 
запленување на бесправно стекната стока, ревизијата утврди необезбедена соодветна 
грижа и евиденција за неа, како и необезбедена материјална одговорност од лицата 
кои ракуваат со неа. Ваквата состојба дава можност за злоупотреба; 
 

4.1.3.11. Ненавремената наплата на пласираните средства во законски 
предвидените рокови го нарушува динамичното извршување на обврските на Буџетот 
на Република Македонија според програмите за работа на државните органи. 
Министерството за финансии нема преземено неопходни активности за враќање на 
пласираните средства од Буџетот на Република Македонија, реализирање на 
соодветните гаранции и хипотеки, за да се спречи нанесување материјална штета на 
Републиката; 

 
4.1.3.12. Министерството за финансии не врши целосна примена на Законот за 

извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година и не се преземени 
потребните мерки и активности за спроведување на наведените законски одредби, 
неискористените приходи од дополнителни активности на Бирото за стоковни резерви 
да ги пренасочи во корист на Буџетот на Република Македонија. 
 

4.1.3.13. Ревизијата препорачува ЈП Македонска радио-телевизија во иднина 
при склучувањето договорите за откуп на спортска програма, филмови или фестивали, 
како и при продажба на рекламно време, да ја применува постојната законска 
регулатива во Република Македонија како и подзаконските акти со кои се регулира 
оваа област.  
 

4.1.3.14. Да се обезбедат потребните финансиски средства во Буџетот на РМ 
за довршување на проектот за реконструкција и доградба на одделот за породилки и 
новородени при Градска општа болница - Специјална болница за гинекологија и 
акушерство Чаир, со цел да се реализира програмската задача, односно да се зголеми 
капацитетот и квалитетот на услугите на болницата. Имајќи ги предвид потрошените 
средства досега, секое понатамошно одложување на недовршените работи ќе 
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предизвика дополнителни трошоци, со што објектот ќе стане понеекономичен, пред се 
во услови кога објектот не е конзервиран и е изложен на временски влијанија.  
 

4.1.3.15. Приливот и одливот на паричните средства на депозитната сметка при 
основните судови кои потекнуваат од прилив и одлив на парични средства од 
привремениот или редовниот депозит, во сметководствената евиденција на 
депозитите да се евидентираат на начин како што е предвидено во делот петти од 
Судскиот деловник. Од паричните средства на депозитната сметка да се вршат 
исплати за намената за која се предвидени; 
 
  4.1.3.16. Советот за радиодифузија согласно законската обврска, да изготвува 
детален годишен финансиски план во кој точно ќе се дефинираат средствата 
потребни за извршување на дејноста на Советот за радиодифузија, а посебно 
средствата планирани за реализација на одредени проекти во тековната година; 
 

4.1.3.17. За надминување на проблемите при утврдување на висината и 
исплатата на месечниот паричен надомест за време на невработеност, 
Министерството за труд и социјална политика да ги преиспита законските решенија и 
да обезбеди автентично толкување, со цел усогласување на законските одредби со 
нивната практична реализација. 
 

4.1.3.18. Заводот за вработување односно Агенцијата за вработување да 
воспостави контрола кај правните субјекти кои се корисници на средства добиени за 
вработување инвалиди, согласно со одредбите од Законот за вработувањето 
инвалидни лица, со цел да се утврди ефектот и наменската употреба на средствата 
добиени по овој основ .  
 

4.1.3.19. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  не 
обезбедило примена на Законот за ветеринарното здравство поради недонесената 
повеќегодишна Програма за сузбивање и искоренување на болести кај животните и 
Наредба за превземање мерки за заштита на животните од заразни болести и рокови 
за спроведување на наведените мерки во 2003 година, што е спротивно на член 17 од 
Законот. 

 
4.1.3.20. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство  не 

извршило надзор над стручната работа во ветеринарните друштва, кој ќе преставува 
основа за изработка на извештај во кој ќе се даде приказ на констатираната состојба, 
предлог на мерки и рокови за отстранување на утврдените неправилности, што е 
спротивно на член 112 од Законот. 
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5. ИЗВЕСТУВАЊЕ И ИНФОРМИРАЊЕ ЗА РАБОТАТА  
    НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

 
 Во текот на 2004 година Државниот завод за ревизија реализира повеќе 
активности во функција на создавање услови за повисок степен на информирање на 
заинтересираните субјекти и на јавноста за својата работа и за степенот на 
спроведување на Законот за државната ревизија во однос на степенот на законската и 
наменската употреба на јавните средства. 
 

Во рамките на овие активности, во 2004 година ДЗР го прошири 
информирањето на својата официјалната WEB - страница. Официјалната WEB - 
страница функционира како официјална интернетска страница од 01.07. 2003 година, 
но и по редизајнирањето во декември 2004 година новата интернет страница  
функционира на истата адреса: www.dzr.gov.мк.    

 
Со новото решение на WEB - страницата е овозможено побрзо и поефикасно 

објавување на конечните ревизорски извештаи, кои сега на јавноста и се пласираат 
сукцесивно, односно во истиот момент кога се доставуваат и до субјектите кои биле 
подложени на ревизија согласно со Законот за државната ревизија.  

 
Генерално, новото издание на WEB - страницата, покрај конечните ревизорски 

извештаи, ги содржи и следниве содржини: За нас (лична карта на ДЗР, историјат, 
организација, кадровска состојба ...); Годишните извештаи (2001, 2002 и 2003 година, 
сега и 2004 година); Годишната програма за 2005 година; Информации, извештаи, 
анализи; Стандарди; Легислатива; Соработка (со институции во земјата и меѓународна 
соработка); Правилници; Тарифа; Публикации; Информации за јавните набавки на 
Државниот завод за ревизија 
 

Првите ефекти од новото решение кога е во прашање информирањето за 
работата на ДЗР низ призма на посетеноста на страницата, се покажаа низ бројноста 
на посетителите. За „само” 67 дена (24 декември 2004 – 01 март 2005 година) WEB - 
страницата ја посетиле 2.525 корисници. Во претходниот период од 17 месеци (јули 
2003 – декември 2004) бројот на посетителите на WEB - страницата изнесуваше 958. 

Деталната анализа на посетеноста по структурата и содржината на WEB -
страницата покажува дека најпосетуван е делот „Информации, извештаи, анализи”, 
односно најинтересни за јавноста се конечните ревизорски извештаи чија посетеност 
изнесува 70-75% од вкупниот број на посетители.  

 

Во делот „Актуелно” ДЗР ги објавува најновите вести и информации, 
соопштенија и излагања, редовните ревизорски активности и другите активности од 
својот делокруг. Дел од информирањето за работењето на ДЗР се одвиваше и  низ 
директни контакти со овластените лица во ДЗР со претставниците на медиумите. 
Резултат на интензивирањето на комуникацијата и афирмирање на интернетската 
страницата е зголемениот степен на транспарентноста во работењето на ДЗР. 

За работата на ДЗР информираа 7 печатени и 5 електронски медиуми. Притоа 
се објавени над 80 новинарски извештаи, вести и информации, поголеми текстови и 
интервјуа, пишани и кажани коментари ... на тема: работењето на ДЗР.  

 

Овие написи може да ги систематизираме во неколку групи: 
 
- Текстови во кои дескриптивно се презентирани наодите на државната 

ревизија; 
- Коментари во кои се интерпретирани наодите на државните ревизори, при 

што може да се оцени дека авторите даваат сопствена интерпретација и толкување на 
содржините од Годишниот извештај за 2003 година, како и сопствено толкување на 
конечните ревизорски извештаи издадени во текот на 2004 година и во првите три 
месеци од 2005 година.  
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- За помал број на написите може да се констатира дека се со тенденција да се 
намали авторитетот и реномето на ДЗР и, воопшто, на државната ревизија или 
компромитација на одделните субјекти. ДЗР смета дека е неприфатливо високи 
државни функционери да изрекуваат неаргументирани квалификации кои го 
нарушуваат угледот на државни институции, наместо со факти и аргументи, во 
постапка утврдена со закон, да ги спорат наодите од овластените државни ревизори.  
 

Овие оценки укажуваат дека во наредниот период ДЗР треба да вложи 
дополнителни напори во развој на формите и содржините за комуникација со јавноста 
и презентирање на неговата работа и на наодите и препораките на државните 
ревизори, во насока на поинтензивно и секојдневно комуницирање со јавноста, низ 
повеќе форми на комуникација (писмена комуникација, соопштенија до јавноста, 
брифинзи со новинарите, прес-конференции, интервјуа за медиумите ...). Во рамките 
на овие активности ДЗР треба да ги разработи и методите за имплементација на 
решенијата што ќе  произлезат од Законот за слободен пристап на информациите, кој 
е во постапка на донесување. Во тој контекст, секојдневното ажурирање на WEB - 
страницата и пласирањето на информации преку неа останува постојана опција и 
форма на отворена комуникација со јавноста.  

 
 Во 2004 година информирањето за работата на ДЗР и за сите активности на 
нашата институција се одвиваа и во рамките на активностите на Владата на 
Република Македонија и на Собранието на Република Македонија со разгледување на 
„Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за 
ревизија за 2003 година”. На вкупно 96 страници се пласирани сите релевантни 
показатели од аспект на предметот, обемот и остварениот опфат на планираните 
ревизии. Во Годишниот извештај се наоѓаат и наодите од извршените анализи, 
ситематизираните констатирани недостатоци и ревизорски мислења, поднесените 
забелешки и приговори од страна на субјектите, предлозите и мерките дадени од 
Овластениот државен ревизор до надлежните органи на субјектите кај кои е вршена 
ревизија. Годишниот извештај беше разгледан на 83-тата седница на Собранието на 
Република Македонија (09.12. 2004 година). 
 
 Во 2004 година се завршени и анализите и согледувањата за издавањето на 
Билтенот на ДЗР. Излегувањето на Билтенот од објективни причини беше 
пролонгирано. Ограничените ресурси (кадровски и финансиски) имаа влијание врз 
активностите на овој план. Издавачкиот совет и Редакцијата на Билтенот, во текот на 
2004 година ги утврди основната концепција, содржината и обемот на Билтенот, ги 
дефинираа и поголемиот дел од конкретните содржини. Практичната подготовка на 
првиот број на Билтенот на ДЗР  од печат се очекува да излезе во текот на првото 
полугодие на 2005 година.   
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ДЕЛ ВТОР 
 

РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД  ЗА РЕВИЗИЈА  
 

1. Развој на ДЗР и јакнење на степенот на  
    независноста и самостојноста 

 
Продолжија континуираните активности на ДЗР за спроведување и реализација 

на Стратегијата за развој на државната ревизија и на Државниот завод за ревизија во 
периодот 2004-2009 година и Планот за операционализација на Законот за државната 
ревизија и јакнењето на степенот на независноста и самостојноста, а во тие рамки и 
на јакнењето на неговата одговорност за посеопфатно и навремено обезбедување 
ревизија на користењето на јавните средства, нивното наменско и законско користење 
и степенот на економичност, ефикасност и ефективност. 

 
На тој план е инициран предлог за вградување одредби во Уставот на 

Република Македонија за дефинирање на статусот на државната ревизија за 
независност и самостојност на државната ревизија вклучувајќи ја и нејзината 
финансиска независност. (Прилог број 17) Оваа активност треба да ја спроведат  
Министерството за финансии и Министерството за правда.  

 
Со реализацијата на утврдената Годишна програма за 2004 година, со 

незначителни измени предизвикани од барањата за ревизија, кај субјекти што не беа 
вклучени во неа ДЗР го одржа и го зајакна степенот на функционалност, но и  
сопствената одговорност за утврдување и избор на субјекти во Годишната програма 
на планирани ревизии. 

 
Содржината на наодите, бројот на извештаите и транспарентноста во 

работењето се потврда на значителното зајакнување на степенот на професионалност 
и стручност и одговорност на ДЗР во самостојното планирање  и извршување на 
законски утврдените обврски.  
 

2. Остварување на законски утврдениот обем на  
    државната ревизија и другите обврски на ДЗР  
    утврдени со Закон   

 
И во 2004 година Државниот завод за ревизија продолжи да го зголемува бројот 

на субјектите опфатени со ревизија. Во 2004 година е извршена ревизија кај 113 
субјекти и се издадени 190 извештаи, од кои 120 извештаи согласно со член 5 став 1 и 
70 согласно со член 5 став 2 од Законот за државната ревизија. Поголемиот број 
извештаи во однос на субјектите е резултат на постоење повеќе сметки (со различна 
намена) кај одделни субјекти за кои се издадени посебни извештаи. Во прилогот број 
18 е даден преглед на издадени извештаи по години.   

 
Опфатот на субјектите според член 5 е различен како резултат на примената 

на критериумите при планирање на изборот на субјекти за ревизија (вклучително и 
потенцијалниот ризик на субјектите). Детали за критериумите за избор се дадени во 
точка 1.2. во првиот дел на Годишниот извештај. Во Прилогот број 1  е даден преглед 
на вкупен број субјекти (2.043) кои се предмет на ревизија класификувани по видови 
на субјекти. Во Прилогот број 2 е дадена листа на правни субјекти кај кои е извршена 
ревизија со податоци за број на издадени извештаи. Од анализата за бројот на 
издадени извештаи по години (Прилог број 18) може да се види дека за 2004 година 
има значително зголемување на бројот на издадените извештаи во однос на 2003 
година од 23,37% (од 154 во 2003 на 190 во 2004) 
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Опфатот на субјекти со ревизија земен како број на субјекти, односно сметки  

кај кои е извршена ревизија, не дава реална слика за тоа колкав е опфатот на 
субјектите ако истиот се мери според вредноста на јавната потрошувачка (прикажана 
преку билансот на приходи и расходи, односно билансот на успех) или билансот на 
состојба или други видови финансиски извештаи работени за посебни цели. Поради 
непостоење на збирни/консолидирани биланси (биланс на состојба, односно биланс 
на успех и биланс на приходи и расходи) на ниво на држава класификувани по видови 
субјекти, не може да се даде точен процент на опфат со ревизија базиран врз 
вредносни единици. Од расположливите податоци е направена анализа на опфатот 
базиран врз вредносни единици и таа е следнава: за буџетите, органите и фондовите 
на ЕЛС опфатот е 39,86% од вкупните расходи/извршено, за корисниците од буџетот 
на РМ опфатот е 19.45% од вкупните расходи/извршено на Буџетот на РМ (само 
буџетската сметка), односно 42% заедно со Министерството за финансии - функции на 
државата (17.822.469 илјади денари), кој е гледан во рамките на ревизијата кој е дел 
од целината на Буџетот на РМ. За буџетите на фондовите на ниво на РМ опфатот е 
67,17% од вкупните трошоци, односно  извршена е ревизија кај 5 фонда од вкупно 7 
(без Фондот за здравствено осигурување на РМ и Фондот за земјоделие на РМ). 
Годишната сметка на Буџетот на РМ е  опфатена во рамките на ревизијата согласно 
со член 5 од Законот за државната ревизија  
 

Со Законот за државната ревизија е утврдено дека за субјектите кои не се 
опфатени со задолжителни ревизии секоја година, ревизија треба да се врши 
периодично, според програма во утврден циклус ревизии имајќи ги предвид 
големината и учеството на оваа група субјекти во вкупните јавни расходи, стекнатите 
искуства за состојбите и карактерот на наодите од претходните ревизии, 
потенцијалниот ризик и проценките за можните девијации, барањата од страна на 
собраниските  тела и сл. 

Најнизок опфат има кај правните субјекти - единки-корисници на Буџетот, а кај 
кои и надлежните министерства не вршат или делумно вршат внатрешна ревизија  
зависно од нивото на развој, обезбеденост и степен на обученост на ревизорски кадар 
во нивните единици за внатрешна ревизија или друг вид надзор. 
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3. Процес на приближување кон Европската унија 
 
Во текот на 2004 година Државниот завод за ревизија ја интензивира 

соработката со институциите на системот за развивање на ефикасен систем на 
финансиска ревизија во Република Македонија, согласно со хармонизираните методи 
и процедури на Европската унија во функција на реализација на задачите за 
државната ревизија утврдени во Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу 
Република Македонија и Европската заедница и нејзините земји-членки, односно 
матрицата за следење на нејзиното спроведување. Во тие рамки обезбедена е и 
реализација на активностите во делот на надлежностите на ДЗР од Акциониот план за 
спроведување на препораките од извештајот на ЕК за процесот на стабилизација и 
асоцијација за Република Македонија. 

 
3.1.  Усогласување на легислативата 
 
По покренатата иницијатива во 2003 година од ДЗР, Министерството за 

финансии достави предлог  до Владата на РМ во 2004 година за измени и 
дополнувања на Законот за државната ревизија. По предлог на Владата на РМ во 
март 2004 година, Собранието на РМ ги усвои последните измени и дополнувања на 
Законот за државната ревизија објавен во Службен весник број 19/04. Пречистениот 
текст на Законот за државната ревизија  е објавен во Службен весник на РМ број 
73/04. 

И со овие измени не е обезбедено целесно усогласување на Законот со 
одредбите на Лима Декларацијата, особено од аспект на целосна самостојност и 
независност на Државниот завод за ревизија вклучувајќи ја и финансиската 
независност поради што во текот на 2004 година ДЗР продолжи со активности за 
дефинирање на нови измени и дополнувања на Законот. При тоа ДЗР ги зеде во 
предвид и укажувањата на експертите на Светската банка, СИГМА и други 

 
 

Во наредниот период имајќи ги предвид стекнатите искуства од досегашното 
работење, проблемите со кои се среќаваме при вршењето на државната ревизија, 
како и искуствата и сознанијата стекнати од размената на информации со ИНТОСАИ, 
ЕУРОСАИ и други ВРИ, претстојат натамошни надградувања на Законот за државната 
ревизија, со цел поефикасно извршување на поставените задачи согласно со 
водечките упатства за принципите во ревизијата на Лима Декларацијата, ревизорските 
стандарди  и  обврските кои произлегуваат од членството во ИНТОСАИ и ЕУРОСАИ.  

 
 
3.2. Учество во подготовка на одговори по Прашалникот 
 
Од месец август 2004 година посебно место во активностите на ДЗР имаше 

подготовка на одговорите по Прашалникот  од Европската комисија за барањето за 
членство на Република Македонија во ЕУ. Државниот завод за ревизија беше 
одговорен за подготовка на одговорите по три прашања во Поглавјето 28 - Финансиска 
контрола, а зеде и активно учество во подготовка и по други прашања. Одговорите беа 
изработени со посебно внимание и одговорност, од координативен тим на ДЗР и 
одговорите раководители на ДЗР согласно Упатствата на Владата на РМ и 
Министерството за финансии како координатор на одговорите по Прашањата на 
финансиската контрола.  

Веднаш по прифаќањето на одговорите на Државниот завод за ревизија 
пристапено е кон реализација на задачите и обврските дефинирани и превземени како 
обврска за реализација со соодветна динамика.  
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3.3. Извршување на задачите од Акциониот план 
 
Во текот на 2004 година Државниот завод за ревизија обезбеди реализација и 

следење на степенот на имплементацијата на задачите кои се утврдени по степен на 
приоритет  од Акциониот план за европско партнерство на Владата на Република 
Македонија, во чија што функција презеде низа конкретни мерки и активности 
неопходни за успешна  реализација, а пред се на оние кои се однесуваат на 
државната ревизија (ревидирање на Законот за државната ревизија, кадровско 
зајакнување на ДЗР, донесување независен буџет на ДЗР, расправа по годишните 
извештаи на ДЗР во Владата, Собранието на РМ и Државната комисија за спречување 
на корупцијата).  

 
 
3.4. Соработка со ГРЕКО  
 
Во текот на извештајната година Државниот завод за ревизија оствари 

соработка со претставниците на набљудувачката мисија на Европската Унија во 
Република Македонија и на организацијата ГРЕКО (Групација на земји против 
корупција - во рамките на Советот на Европа, чија членка е и Република Македонија) 
по прашањето за спречување на корупцијата и информирање за преземање на мерки 
од страна на ДЗР за нејзино спречување. При тоа посебно мислење се искажува за 
степенот на спроведувањето на инструментите содржани во документот од ГРЕКО по 
првата рунда на евалуација на корупцијата во РМ, спроведена во периодот од 2000-
2002 година.  

 
3.5. Стручна и техничка помош 
 
Во текот на 2004 година ДЗР  покрена активности  за обезбедување на стручна 

и техничка помош во функција на интензивирање на развојот со средства од ЕУ. Во 
рамките на овие активности ДЗР активно учествуваше во активностите за 
програмирање на повеќегодишната индикативна програма КАРДС 2005 - 2006 на 
Владата на Република Македонија.  Реализираните активности не вродија со 
очекувани ефекти. Имено предлозите на ДЗР не беа земени предвид и развојот на 
државната ревизија не доби статус на приоритет активност на Владата на РМ. Како 
резултат на тоа Државниот завод за ревизија не е вклучен со своите проекти во 
повеќегодишната индикативна програма КАРДС 2005-2006, што може да има 
негативно влијание на интензитетот на неговиот развој за приближување кон ЕУ.  

 
 
4. Меѓународна активност 
 
4.1. Соработка со Светска банка 
 
На крајот на 2003 година по двегодишни активности и спроведена постапка за 

избор на консултант, во кои учествуваа и Министерството за финансии преку 
Единицата за спроведување проекти и други инволвирани страни, почна 
реализацијата на проектот на Светската банка за развој на ДЗР.  Реализацијата на 
проектот е планирано да трае до јули 2005. Задачите од проектот се остваруваат 
според планираната динамика на активности и во рамките на одобрените средства од 
холандскиот грант. Проектот оваа година даде значителни резултати, особено на 
планот на едукацијата на кадарот на ДЗР.  
 

Кон крајот на 2004 година ДЗР ги почна активностите за продолжување на 
програмата за натамошен развој на ДЗР во наредните две и пол години (до крајот на 
2008), за што се остварени контакти и разговори со претставници од Холандскиот суд 
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за ревизија, Холандската амбасада во РМ и Светската банка за изнаоѓање на  
оптимално решение за продолжување на техничката помош на ДЗР. 

 
Во 2004 година остварена е соработка со експертите на Светската банка во 

снимањето и следењето на состојбите и препораките кои се однесуваат на 
надворешната ревизија, односно ДЗР во рамките на проектите на Светската банка: 
Оценка на финансиската отчетност на земјата и Ед мемоарот на Владата со 
Светската банка по надзорната мисија за ПСМАЛ 2. Во втората половина на 2004 
продолжи соработката со експертите на Светската банка врз основа на 
идентификувачката мисија за подготовка на новиот аранжман ПСАЛ на Владата, чија 
цел е заедно со владата да ги утврдат стратегиските приоритети за оние области кои 
ќе бидат опфатени со реформите во наредните три години и меѓу кои се 
надворешната и внатрешната ревизија.  

 
4.2. Соработка со ИНТОСАИ и ЕУРОСАИ  
       и други Врховни ревизорски институции 
 
Во рамките на активностите и соработката со ИНТОСАИ и ЕУРОСАИ, 

Државниот завод за ревизија кој е нивен полноправен член од 29 март 2001, односно 
31 мај 2002, делегација на ДЗР предводена од Главниот државен ревизор учестуваше 
на XVIII Конгрес на ИНТОСАИ во Будимпешта од 10-16 октомври 2004, на кој беа 
разгледувани повеќе теми од работењето на комитетите и работните групи на 
ИНТОСАИ во изминатиот тригодишен период (од претходниот конгрес 2001, кој се 
одржа во Сеул). Главни теми на Конгресот беа:    
 

- Можности за билатерална и мултилатерална соработка помеѓу Врховните 
ревизорски институции; 

- Кооординација на напорите на ревизијата помеѓу националните, 
регионалните, локалните и самоуправувачки тела.  

 
Државниот завод за ревизија во изминатата година имаше значајни активности 

во остварувањето на соработката со ВРИ, активности што произлегуваат од 
членството во ИНТОСАИ и ЕУРОСАИ, соработка со други  меѓународни организации и 
агенции, учество на конференции, семинари и други активности. Ги истакнуваме 
следните позначајни активности: 

 
- остварени се работни посети врз билатерална основа на Врховната 

ревизорска институција на Унгарија (потпишани и спогодби за соработка), Ирска, 
Чешката Република, Грција и Романија. Една од позначајните посети остварени досега 
и натаму останува посетата на Европскиот суд на ревизорите (2003), каде што беа 
разменети искуства од работењето на двете институции, особено во контекст на 
ревизијата на корисници на средства од фондовите на Европската унија.  

-  претставници на ДЗР учествуваа во работата на работната група на 
ИНТОСАИ за животна средина, на која настапија со свои искуства. 

 
- учествувано е на семинари и конференции на следните теми: ревизија на 

животната средина; ревизија на инвестициите во ИТ, јавни набавки (СИГМА);  
внатрешна ревизија; корупција - состојби и перспективи (СИГМА); примена на 
стандардите ИСО за заштита на информацискиот систем. Дел од семинарите се 
реализирани со финансиска поддршка на ИДИ/ИНТОСАИ, Индиската влада и 
Проектот за развој на ДЗР. 

 
- со ИНТОСАИ и ЕУРОСАИ, односно со нивните комитети е остварена 

соработка во размената на податоци за истражувачки и анкетни проекти врзани за  
обука на кадарот, мандатот и независноста на ВРИ, перењето пари и борбата против 
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корупцијата, потоа давање мислења и сугестии за измени или изработка на нови 
документи и статути на ИНТОСАИ. 

 
 
 
5. Организациска структура и кадровски ресурси  
    на Државниот завод за ревизија 
 
Државниот завод за ревизија е самостојна стручна институција со седиште во 

Скопје. Според Правилникот за организација и работа на Државниот завод за ревизија 
и Правилникот за систематизација на работните места во Државниот завод за 
ревизија до 31.12.2004 година беше предвидено работите да ги извршуваат 105 
извршители организирани во девет посебни организациски  делови  и тоа:  
 

Преглед на извршителите според систематизацијата 
 

  Број на извршители 
Ред. 
бр. 

Организациски делови според 
система- 
тизацијата
до 31.12. 
2004 г. 

според 
Планот за 

операциона- 
лизација 

Пополнети 
работни места 
на 31.12.2004г.

     
1 Раководство 2 2 2
2 Кабинет на Главниот државен ревизор 6 2 1
3 Сектор за ревизија - Сектор А 17 21 16
4 Сектор за ревизија - Сектор Б 17 21 14
5 Сектор за ревизија - Сектор В 17 17 14
6 Сектор за ревизија - Сектор Г 17 17 11
7 Сектор за односи со меѓународните 

ревизориски организации,  
методологија, интерна ревизија и 
информатика 

14

 
 

4 6

8 Сектор за општи и заеднички работи 15 6 4
 Вкупно: 105 90 68

 
 Шематски приказ на организациската поставеност на ДЗР е даден во Прилогот 
бр. 19. 

Во текот на 2004 година во Државниот завод за ревизија беа реализирани 9 
нови вработувања, а еден од постојните вработени ја напушти институцијата. Со тоа 
вкупниот број вработени на крајот на 2004 година ја достигна бројката од 68, од кои 61 
ревизор, а од нив 55 се оперативни ревизори. Вработувањето на 9-те нови вработени 
беше реализирано со постапка по јавен оглас.  

Број од 105 вработени утврдени со Правилникот за организација и работа на 
ДЗР и  Правилникот за систематизација на работните места на ДЗР кои се применуваа 
во 2004 година, не е достигнат во 2004 година поради буџетските ограничувања за 
прием на нови вработени иако зголемувањето на вработувањата и обезбедувањето 
буџетски средства беше постојано потенцирано и барано од ДЗР и препорачано со 
Заклучоците на Собранието на РМ и во документите од мисиите на Светската банка и 
ММФ. 
 Во текот на 2004 година во согласност со зголемените надлежности на ДЗР со 
Законот за државната ревизија, главниот државен ревизор, по спроведена постапка, 
донесе нови акти за Организација и Систематизација на работите и работните задачи  
и со кои е утврдена потреба од 125 извршители, со примена од 01.01.2005 година. 

Шематски приказ на организациската поставеност на ДЗР сметано од 01.01. 
2005 година е даден во Прилогот број 20. 
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Во следната табела е даден преглед на извршителите во ДЗР според 
стручната подготовка.  

 
Преглед на потребните  кадри  

според степенот на стручната  подготовка 
 ВСС ССС Вкупно
Според систематизацијата 121 4 125
Според Годишната програма за работа на 
ДЗР за 2005 год. 

87 4 91

Пополнетост 65 3 68
- Раководство 2 -    2
- За ревизорски активности 61 - 61
- За придружни активности 2 3    5

 
 Организациската поставеност и систематизацијата на работните места во 
Државниот завод за ревизија се димензионирани за постигнување висок степен на 
исполнување на задачите на државната ревизија во зависност од обемот и 
надлежностите кои произлегуваат од одредбите на Законот за државната ревизија. 

 
6. Вработувања, едукација и плати на ревизорскиот кадар 
 
6.1. Во изминатиот период вработувањата се реализираа главно со преземање 

од други институции од јавниот сектор. ДЗР се залага новите вработувања да бидат со 
веќе обучени и релативно оспособени кадри кои работат на слични работни задачи во 
државните институции или други ревизорски правни субјекти (друштва за ревизија), 
како и нови кадри со стекнат сертификат за овластен ревизор. 

6.2. Едукацијата на кадарот во ДЗР во 2004 бележи значително интензивирање 
и квалитативно збогатување. Покрај обуката на работно место, која е континуиран 
процес во едуцирањето на кадарот години наназад, новина во  изминатиот период 
беше реализацијата на обуката за вработените зацртана во програмата за едукација 
во рамките на Проектот на Светската банка за развој (на Државниот завод за 
ревизија).  

Курсевите што се реализираа во месеците јуни, септември и ноември го 
опфатија целиот кадар на ДЗР вклучувајќи го и новопримениот во 2004, ги организира 
тим-лидерот на Проектот во соработка и со учество на предавачи од САД, Холандија и 
Македонија на следните теми: финансиска ревизија, пишување ефективни ревизорски 
извештаи, оценка на ризикот и можности од измами, ревизорска филозофија и 
примери од практиката на Холандскиот суд на ревизорите, меѓународни  стандарди  за 
финансиско известување и  ревизија на успешност.  

Како резултат на учеството во Програмата на ИДИ/ИНТОСАИ за долгорочна 
регионална програма за обука (ЛТРТП), ДЗР од редот на своите вработени ревизори 
се стекна со двајца акредитирани обучувачи за ревизија по успешното завршување на 
двоиполмесечната обука во рамките на работилницата за ревизија на успешност. Во 
иднина тие ќе бидат директно вклучени во активностите за обука на кадарот во ДЗР. 

Исто така три претставници на ДЗР се номинирани како back office experts во 
рамките на Комитетот за ревизорски стандарди на ИНТОСАИ - работна група за 
упатства за финансиска ревизија во соработка со Меѓународната федерација на 
сметководители (IFAC) со цел развој/изготвување меѓународни упатства за 
финансиска ревизија за јавниот сектор. 

Во изминатиот период се реализирани и учества на други семинари,   работни 
посети и состаноци кои произлегуваат од членството на ДЗР во ИНТОСАИ и 
ЕУРОСАИ и негово активно вклучување во работата на телата и работните групи на 
овие две меѓународни организации. Темите кои беа обработувани  беа од посебен 
интерес и важност за нашите учесници, меѓу кои посебно би ги истакнале: ревизијата 
на животната средина, ревизијата на царините и даноците и други теми од областа на 
сметководството и финансиите.  
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6.3. ДЗР како врховна, независна и единствена ревизорска институција во 
Република Македонија со надлежност да врши ревизија на користењето на буџетските 
средства и другите јавни фондови во државата и средствата кои доаѓаат од 
фондовите на ЕУ и од други меѓународни организации, мора постојано да работи на 
стручно оспособување и едукација на кадарот. Најкорисни за стекнување практични 
знаења и увид во најдобрите практики по одредени прашања од областа на државната 
ревизија се меѓународните семинари организирани од страна на ИНТОСАИ, ЕУРОСАИ 
и нивните работни групи и регионални програми, потоа Европскиот суд на ревизорите 
и одделните Врховни ревизорски институции кои се сметаат за лидери во конкретна 
област. Користењето на средствата од фондовите на Европската унија и на другите 
меѓународни фондови во Република Македонија станува се поприсутна практика, со 
тенденција за натамошно интензивирање штом РМ ќе ги почне разговорите за 
добивање статус на придружна членка во европското семејство. Ова наметнува и бара 
не само соодветно ниво на стручност и примена на европските стандарди во 
ракувањето со средствата, туку и примена на постапки на ревизија кои ќе бидат 
прифатливи за експертите на ЕУ.  

 
Посебен акцент треба да се стави врз соработката и размената на искуства со 

Врховните ревизорски институции од другите земји во повеќе сегменти, од вклучување 
ревизори од ДЗР во ревизорски екипи за ревизија на заеднички проекти или ревизии 
на регионално ниво заедно со другите ВРИ,  до учество на претставници на ДЗР во 
активностите на работните групи и комитети на ИНТОСАИ и ЕУРОСАИ по разни 
прашања. 

  
 6.4. Основен мотив за привлекување оспособени кадри, покрај другите услови, 
е платата. Платите на работниците во Државниот завод за ревизија, како врховна 
ревизорска институција која врши независни и одговорни задачи, треба да бидат 
надвор од ограничувањата, сообразени на квалификациите, способностите и 
соодветното професионално искуство и ефектите од работењето на вработените 
согласно со одредбите на Лима Декларацијата (Водечки упатства за принципите во 
ревизијата). Практиката од другите ВРИ покажува дека наградувањето на ревизорите 
е на највисоката скала на наградување/плати во државните институции во кои се 
доделуваат и дополнителни надоместоци во износ или процент од месечната плата за 
местото за кое се распоредени земајќи ги предвид знаењата, вештините и успехот на 
вработените на работното место. Тоа треба да овозможи да се задржат постојните 
оформени стручни кадри, како и да се мотивираат нови кадри за работа во државната 
ревизија. Селективната политика што ја води Министерството за финансии во 
спроведување на мерките за декомпресија на платите предизвика намалување и на 
релативниот однос и на апсолутните износи на платите што можат негативно да се 
одразат на можноста за задржување на постојниот, а уште повеќе  на неможноста да 
се добие нов квалитетен кадар. 
 
 Треба да се има предвид и фактот дека правните лица (друштвата за ревизија), 
кои вршат ревизија согласно со Законот за ревизијата, ги апсорбираат стручните кадри 
од државните институции со слични работни задачи поради повисоките плати што им 
ги обезбедуваат.  На таков начин ДЗР почна да ги губи можностите да привлекува луѓе 
од тие профили. 

 
7.  Примена на информатичка технологија во ревизијата  

 

Утврдувајќи ги основните компоненти и насоки на развој на информациониот 
систем на ДЗР и користење на информатичката технологија за ревизија на 
информационите системи кај субјектите кои се предмет на ревизија,  во 2004 година 
Државниот завод за ревизија обезбеди финансиски средства и соодветна 
информатичка опрема за постојните и новопримени извршители - ревизори. 
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Во текот на годината, по кратки инструктажни обуки, дел од реализираните 
ревизии се извршија со користењето на информатичката база на правниот субјект кај 
кој се врши ревизијата. Продолжија активностите за формирање Регистар на правни 
субјекти кај кои се врши државна ревизија, со идентификациски податоци и 
воспоставување на релациските бази на податоци (вклучувајќи ја и базата на 
податоци на Годишните сметки). 

 
Процесот на формирањето на Регистарот и релациските бази требаше да се 

реализира со преземање на податоците од Централниот регистар, Државниот завод 
за статистика, Министерството за финансии и Управата за јавни приходи. 
Преземањето на податоците од дел од субјектите се реализира доста бавно и со низа 
проблеми поради недефинирањето во соодветните законски и подзаконски акти дека 
ДЗР податоците може и треба  да ги добива без надоместок.  
 

8. Финансиска, материјална и кадровска база на ДЗР  
 

Согласно со член 19 од Законот за државната ревизија, (Сл.весник на РМ, 
бр.73/04, пречистен текст), за финансирање на работите на Државниот завод за 
ревизија средства се обезбедуваат од два извора: од Буџетот на РМ и од надоместоци 
за вршење ревизија според Тарифата на ДЗР  одобрена од Собранието на РМ. 

 
Во постојниот систем за финансирање на работата на државната ревизија е 

констатирано дека кај субјектите на ревизија, кои главно се потрошувачи на јавни 
средства, во структурата на нивните буџети на страната на трошоците не е 
предвидена ставка за трошоци за државна ревизија иако извршувањето на ревизијата 
е законска обврска. Од ваквата состојба, во практичната наплата од приходите на 
субјектите кај кои се применува Тарифата на Државниот завод за ревизија (Службен 
весник на РМ, бр. 30/2000) се јавуваат проблеми во извршување на финансиските 
обврски врз основа на ревизијата. Оттука, има потреба при подготовката на 
буџетските и финансиските документи од субјектите кои се финансираат од Буџетот 
на РМ оваа обврска да се планира. Во Прилогот број 21  даден е билансот на состојба 
на ДЗР на ден 31 декември 2004 година (збирно за двете сметки). 

 
 Финансирањето на активностите на Државниот завод за ревизија, определени 
со Законот за државната ревизија, треба да биде во директна корелација со 
Годишната програма на Државниот завод за ревизија за утврдување на обемот за 
вршење на работите на државната ревизија. Поаѓајќи од принципот на независност во 
планирањето и извршувањето на своите обврски уредени со Законот за државната 
ревизија, Годишната програма на Државниот завод за ревизија треба финансиски да 
се поддржи со обезбедување независен буџет, кој во Буџетот на Република 
Македонија ќе се вклучува изворно,  како и со остварување сопствени приходи од 
вршење ревизии по тарифа.  Министерството за финансии треба да ја вгради во 
Буџетот таа структура на средства и да ја сервисира според динамиката и структурата 
на утврдените намени од страна на ДЗР и Собранието на РМ. 
  

Со ваков начин на финансирање на активностите ќе се овозможи независно, 
ефикасно и квалитетно спроведување на законски пропишаните функции на 
Државниот завод за ревизија, што е важна претпоставка за отчетот на Владата и 
Собранието пред даночните обврзници. 

 
Материјалната рамка, за поддршка на извршување на задачата на Државниот 

завод за ревизија во согласност со Планот за операционализација на Државниот завод 
за ревизија, подразбира обезбедување средства за тековни расходи  (плати, наемнини 
и надоместоци, стоки и други услуги) и капитални расходи (мебел, канцелариска 
опрема, компјутери и моторни возила), кои согласно со буџетската предлог-пресметка 
од 2004 година е следна: 
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Преглед на планираните и одобрените средства од  
Буџетот на Република Македонија за Државниот завод за ревизија 

 
во 000 денари 

Број на вработени Буџетски средства  
Година 

Буџетска предлог-
пресметка  

(буџетски средства) 
 

Планирани 
 

Пополнети 
 

Одобрени  
 

Потрошени  
1 2 3 4 5 6 

   
2000 37.070 33 17 19.152 11.373
2001 164.583 71 21 17.529 16.628
2002      167.027 71 46 32.741 29.918
2003 87.211 90 59 43.649 38.289
2004 93.135 90 68 56.302 48.247
2005 111.803 90  55.382  

 
Во прегледот (Прилог број 22) се дадени податоци за потрошените буџетски 

средства и средствата од сопствени приходи за  2004 година. 
  
Со состојба на 31.12.2004 година Државниот завод за ревизија има 

ненаплатени побарувања во износ од 10.851.122 денари од вкупно 48 субјекти. За 
наплата на побарувањата од 23 субјекти, поведени се судски постапки пред 
надлежните  судови што се уште течат. На преостанатите 25 субјекти им се доставени 
опомени пред поднесување тужбено барање со можност долгот да го намират 
спогодбено и на рати. 

 
 Поради ваквата состојба уште еднаш упатуваме на потребата Министерството 
за финансии и надлежните органи на субјектите да вградат во буџетите на органите 
трошочна позиција  на плаќање на надоместокот за извршената државна ревизија.  
 
 

9. Поддршка на Државниот завод за ревизија  
 
Средствата потребни за реализација на Годишната програма на ДЗР треба да 

се содржани во Буџетот на Република Македонија (независен буџет), а 
Министерството за финансии да го реализира утврдениот обем и динамика на 
средства.Тоа значи да се даде согласност за вработување според структурата што ќе  
ја утврдат ДЗР и Собранието на РМ на лица што ги исполнуваат пропишаните услови, 
како и обезбедување простор и опрема според Програмата на ДЗР, а не според 
паушалните оценки на Министерството за финансии.  

 
Добивајќи ваков третман, Државниот завод за ревизија ќе може да ги остварува 

целите и задачите, како и местото и улогата утврдени со Законот за државната 
ревизија. Како независна институција ќе може максимално да се посвети на 
исполнување на функцијата за која е основан, ослободувајќи се од занимавање само 
со егзистенцијалните проблеми на кадарот со кои секојдневно се среќаваат 
институциите. Од друга страна, со тоа ќе се зголемува и степенот на одговорноста и 
отчетноста на сите субјекти - потрошувачи на јавно прибрани средства кон Владата на 
РМ и Собранието на Република Македонија, што е важно за нивното ефикасно 
функционирање. Со проектираниот потребен број стручни кадри Државниот завод за 
ревизија ќе биде во можност да одговори на поставените задачи утврдени со Законот. 
 

Во прилог на ова, укажуваме на делот 7, 8 и 14 од Лима Декларацијата кои ја 
дефинираат финансиската независност на ВРИ, односите со Собранието и 
ревизорскиот кадар (Прилог 23). Во континуитет поддршката на овие потреби на 
Државниот завод за ревизија оди особено забавено. 
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КОНСТАТАЦИИ И ЗАКЛУЧОЦИ  
ПО ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РЕВИЗИИ  
И ЗА РАБОТАТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА ВО 2004 ГОДИНА 
 
 
Содржината, обемот и широчината на активностите што ги извршуваше 

Државниот завод за ревизија во годината за која се поднесува овој Годишен извештај  
упатуваат на следните: 

 
Констатации 
 
1. Владата не обезбеди услови Планот за операционализација на Законот за 

државната ревизија да се остварува со потребната динамика предвидена со 
Заклучоците на Собранието на Република Македонија за понагласена поддршка на 
Државниот завод за ревизија во обезбедувањето на потребни услови за работа. 

 
2. Степенот на опфат на законски определената задача изразен како процент 

на опфат со државна ревизија базиран врз масата на јавните средства  опфатени со 
процесот на ревизија се одржува на ниво од 50-55%, но тој не може децидно да се 
утврди додека консолидираните биланси на корисниците на јавни средства и на 
Буџетот на РМ не се спроведат докрај. 

 
3. Ревизијата утврди дека голем број раководства на државните органи не 

постапуваат според член 27 од Законот за државната ревизија во врска со 
преземањето потребни мерки и известувањето за преземените мерки заради 
отстранување на констатираните неправилности и незаконитости, како и за 
реализација на препораките на државната ревизија. 

 
Врз основа на расправата по Годишниот извештај за извршените ревизии и за 

работата на Државниот завод за ревизија за 2004 година, предлагаме Собранието на 
Република Македонија  да ги донесе следните 

 
Заклучоци 
 
1. Собранието на Република Македонија го разгледа Годишниот извештај за 

извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2004 година. 
 
2. Собранието на Република Македонија ја задолжува Владата на Република 

Македонија да ги обезбеди потребните услови за реализацијата на Планот за 
операционализација на Законот за државната ревизија до крајот на 2005 година, што 
претпоставува обезбедување средства и давање согласност за прием на планираниот 
број вработени вклучени во предлогот на Државниот завод за ревизија за Буџетот на 
Република Македонија за 2005 година поднесен до Министерството за финансии.  
 
 3. Собранието на Република Македонија ја задолжува Владата на Република 
Македонија да подготви законски проекти за дополнување и изменување на проектите 
кај кои според наодите на Државниот завод за ревизија има утврдено системска 
неусогласеност. 
 

4. Собранието на Република Македонија ја задолжува Владата на Република 
Македонија да формира проект и да определи надлежни институции кои ќе утврдат 
методологија и ќе обезбедат формирање почетна состојба на материјалните и 
финансиските биланси на државата, особено по новата децентрализација на власта 
на локално ниво и потребата за  навремено и стручно изведување на делбените 
биланси.  
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5. Собранието на Република Македонија ја задолжува Владата на Република 
Македонија да преземе мерки за одговорност на лицата во институциите кои вршеле 
незаконска употреба на јавните средства утврдени со Годишниот извештај на 
Државниот завод за ревизија за 2004 година. 
 
 6. Собранието на Република Македонија ја задолжува Владата на Република 
Македонија, Министерството за финансии и Централната внатрешна ревизија да 
преземат мерки за проширување и зајакнување на внатрешна финансиска контрола и 
ревизија во целокупниот јавен сектор и создавање на услови за основање на единици 
за внатрешна ревизија кај сите субјекти од јавниот сектор, со цел да се минимизираат 
можностите за појава на измами, грешки или неефикасно и неекономично работење и 
зголемување на степенот на вккупната финансиска дисциплина. 
 Собранието на РМ ја задолжува Владата да го интензивира процесот на 
формирање на единици за внатрешна ревизија кај министерствата и другите 
корисници на Буџетот на РМ и сите фондови на ниво на РМ. 
 
 7. Собранието на Република Македонија, во функција на остварување на 
подобра и поинтензивна комуникација меѓу надлежните државни органи за прашањата 
на работата на органите за контрола и ревизија во економската сфера, кои може да 
придонесат за поефикасно надминување на слабостите и за зголемување на ефектот 
од активноста на органите за контрола и ревизија во економската сфера, ги задолжува 
Владата на РМ и Законодавно-правната комисија на Собранието на РМ да ги 
согледаат можностите во рамките на Владата на РМ и Собранието на РМ да се 
формираат постојани работнитела чија задача би била тековно да ги разгледуваат 
конечните извештаи од поединечните ревизии и да предлагаат мерки и активности или 
со оваа задача да се задолжи некое од веќе формираните тела, со што би се 
интензивирал процесот на спроведување на препораките дадени во извештаите на 
органите за контрола и ревизија во економската сфера.  
  
 
 
 
 
 
Бр. 01-247/1 Главен државен ревизор 
Скопје, 23.03. 2005 Методија Тошевски, с.р. 
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

Преглед на субјекти за ревизија 
     

Состојба 31.12.2004

Р
ед
ен

 б
ро
ј  

Вид на субјект 

Вкупен 
број на 
субјекти 

за 
ревизија 

Структура во % 
Број на субјекти 

кај кои е извршена 
ревизија 

1 2 3 4 5 
I Според член 5 став 1 од Законот за државната 

ревизија (Законот за државната ревизија) 
      

     
01 Буџет на РМ 1 0,05 1
02 Корисници на средства од Буџетот на РМ 63 3,08 23
03 Политички партии финансирани со средства од 

Буџетот на РМ 
 

... … 
 

... 
04 Буџети на единици на локалната самоуправа (ЕЛС) 124 6,07 11

05 Корисници на средства од буџетите на ЕЛС* 300 14,68 32
06 Судски буџет 1 0,05 
07 Буџети на фондови на ниво на РМ 6 0,29 5
08 Јавни претпријатија основани од РМ 26 1,27 4

 Вкупно I 521 25,50 76
   
II Според член 5 став 2 од Законот за државната 

ревизија (Законот за државната ревизија) 
   

   
09 Корисници на средства од буџети на фондови 531 25,99 8
10 Корисници на средства од судски буџет 55 2,69 3
11 Единки-корисници на средства од Буџетот на РМ 746 36,51 9
12 Единки-корисници на средства од буџетите на ЕЛС ... … ...
13 Единки-корисници на средства од буџетите на 

фондовите ...
  

... ...
14 Други јавни претпријатија 91 4,45 13
15 Народна банка на РМ 1 0,05 1
16 Правни лица во кои државата е доминантен 

акционер 84 4,11 
17 Агенции и други институции основани со закон 14 0,69 3
18 Други институции финансирани од јавни средства ... … ...
19 Корисници на средства од ЕУ и од други 

меѓународни институции ...
  

... ...
 Вкупно II 1522 74,50 37
   
  Вкупно I + II 2043 100,00 113
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ПРИЛОГ БРОЈ 2

 
Преглед на правни субјекти кај кои ДЗР извршил ревизија на 

финансиските извештаи за 2003  година 

Ш
И
Ф
РА

 

РЕ
Д
ЕН

 Б
РО

Ј 

РЕ
Д
ЕН

 Б
РО

Ј 

НАЗИВ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ 
БРОЈ НА 

ИЗВЕШТАИ / 
СМЕТКИ 

1 2 3 4 5
    

01 Буџет на РМ 
  1 1 Буџет на Република Македонија 1
    1

02 Буџети на единиците на локалната самоуправа 
 2 1 Буџет на Град Скопје 1
 3 2 Буџет на ЕЛС Крушево 1
 4 3 Буџет на ЕЛС Босилово 1
 5 4 Буџет на ЕЛС Ресен 1
 6 5 Буџет на ЕЛС Чаир 1
 7 6 Буџет на ЕЛС Делчево 1
 8 7 Буџет на ЕЛС Тетово 1
 9 8 Буџет на ЕЛС Штип 1
 10 9 Буџет на ЕЛС Битола 1
 11 10 Буџет на ЕЛС Градско 1
  12 11 Буџет на ЕЛС Другово 1
    11

03 Буџети на фондовите на ниво на РМ 
 13 1 Завод за вработување на Република Македонија1 1
 14 2 Фонд за магистрални и регионални патишта на РМ 1
 15 3 Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на РМ 1
 16 4 Фонд за животна средина на Република Македонија 1
  17 5 Фонд за водите на Република Македонија 1
    5

04 Јавни претпријатија 
 18 1 ЈП “Студенчица”,Скопје 1
 19 2 ЈП “Водовод и канализација”, Скопје 1
 20 3 ЈП ”Единство”, Свети Николе 1
 21 4 ЈП Македонска радио-телевизија 1
 22 5 ЈСП ”Скопје”, Скопје 1
 23 6 ЈП “Службен весник”, Скопје 1
 24 7 АД “Градски трговски центар”  1
 25 8 ЈПКД “Комуналец”, Струмица 1
 26 9 ЈКП “Дервен”, Велес 1
 27 10 ЈПКД “Брегалница”, Делчево 1
 28 11 ЈП “Македонски шуми”, Скопје (Подружница Лопушник, Кичево) 1
 29 12 ЈП  за стопанисување со станбен и деловен простор, Скопје  1
 30 13 ЈКП “Кочани”, Кочани 1
 31 14 ЈПК “Лозово,” Лозово 1
 32 15 ЈП “Комуналец”, Гевгелија 1
 33 16 ЈП “Агро берза”, Скопје 1
  34 17 ЈП “Комуналец”, Кавадарци 1

    17
  

                                                 
1 Сега Агенција за вработување на РМ 
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05 Државни органи - корисници на Буџетот 
 35 1 Републички судски совет 1
 36 2 Уставен суд 1
 37 3 Влада на Република Македонија Секретаријат за законодавство 1
 38 4 Министерство за внатрешни работи 5
 39 5 Министерство за култура 8
 40 6 Министерство за финансии 2
 41 7 Министерство за финансии - Управа за јавни приходи 3
 42 8 Министерство за финансии - Царинска управа 4
 43 9 Биро за стоковни резерви 2
 44 10 Министерство за економија 7
 45 11 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 2
 46 12 Министерство за здравство 4
 47 13 Министерство за образование и наука 12
 48 14 Министерство за транспорт и врски - Управа за телекомуникации 1
 49 15 Министерство за транспорт и врски 5
  50 16 Агенција за развој и инвестиции 3
    61

06 Органи на ЕЛС 
 51 1 Орган на Град Скопје 1
 52 2 Орган на ЕЛС Крушево 1
 53 3 Орган на ЕЛС Босилово 1
 54 4 Орган на ЕЛС Ресен 1
 55 5 Орган на ЕЛС Чаир 1
 56 6 Орган на ЕЛС Делчево 1
 57 7 Орган на ЕЛС Тетово 1
 58 8 Орган на ЕЛС Штип 1
 59 9 Орган на ЕЛС Битола 1
 60 10 Орган на ЕЛС Градско 1
  61 11 Орган на ЕЛС Другово 1
    11

07 Други корисници на средствата на Буџетот и единки-корисници 
 62 1 Педагошки факултет “Свети Климент Охридски”, Скопје 2
 63 2 Природно-математички факултет, Скопје 7
 64 3 Факултет за физичка култура, Скопје 2
 65 4 Државен студентски центар “Никола Карев”, Охрид 2
 66 5 ДЕТУ “Михајло Пупин”, Скопје 4
 67 6 Завод за рехабилитација на деца и младинци, Скопје 1
 68 7 Факултет за туризам и угостителство, Охрид 2
 69 8 Училишен дом “Томе Стефановски - Сениќ”,Скопје 3
  70 9 ОУ “Ѓорѓија Пулевски”, Скопје 3
    26

08 Корисници на средства  од Фондови 
 71 1 Медицински факултет - Институти, Скопје 1

 72 2 Медицински факултет - Институт за белодробни заболувања и 
туберколоза, Скопје 

1

 73 3 Медицински факултет, Скопје 5

 
74 4 ЗРО ГОБ “Моша Пијаде” ЦО ОО И ООЗТ - специјална болница 

за физикална медицина и специјализирана медицинска 
рехабилитација “Катлановска Бања”, Скопје 

1

 75 5 Клиника за максилофацијална хирургија, Скопје 1
 76 6 ЈЗО Медицински центар, Крива Паланка 1
 77 7  ЈЗО Здравствен дом, Скопје 1

  78 8 Градска општа болница - Гинекологија и акушерство “Чаир”, 
Скопје 

1

    12
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10   Народна банка на Република Македонија 
  79 1 Народна банка на РМ 1
    1
12   Фондови на ЕЛС 

 80 1 Орган на Град Скопје - Употреба на градежно земјиште 1
 81 2 Орган на Град Скопје - Уредување на градежно земјиште 1
 82 3 Орган на Град Скопје - Акција за поубав град 1
 83 4 Орган на Град Скопје - Електронска општина 1
 84 5 Орган на Град Скопје - Проектна канцеларија Скопје 1
 85 6 Фонд за локални патишта на ЕЛС Крушево 1
 86 7 Фонд за уредување на ЕЛС Крушево 1
 87 8 Фонд на ЕЛС Босилово 1
 88 9 Фонд за патишта и комунално уредување на ЕЛС Ресен 1
 89 10 Проект “Преспански јаболкобер” на ЕЛС Ресен 1

 90 11 Проект ”Стандардизација на административни процедури и 
отворање биро за информирање на граѓаните” на ЕЛС Ресен 

1

 91 12 Проект “Реконструкција на кино-сала” на ЕЛС Ресен 1

 92 13 Фонд за уредување на градежно неизградено земјиште на ЕЛС 
Чаир 

1

 93 14 Фонд за локални патишта на ЕЛС Тетово 1
 94 15 Фонд за локални патишта на ЕЛС Штип 1

 95 16 Сметка за финансирање на  комунална дејност - улично 
осветлување  на ЕЛС Штип 

1

 96 17 Проект “Секоја капка вода живот значи”  на ЕЛС Штип 1

 97 18 Проект “Подигање на свеста на граѓаните за загадување на река 
Брегалница од отпадни води”  на ЕЛС Штип 

1

 98 19 Фонд за комунално уредување  на ЕЛС Битола 1

 99 20 Фонд за уредување на  локални патишта и градежно земјиште на 
ЕЛС Градско 

1

  100 21 Фонд за уредување и употреба на градежно земјиште на ЕЛС 
Другово 

1

    21
14   Други институции основани со закон 

 101 1 Јавно правобранителство 2
 102 2 Совет за радиодифузија 1
 103 3 КПУ Затвор - Скопје  со отворено одделение Крива Паланка 1

 104 4 КПУ Затвор – Скопје, стопанска единица Наша пракса, Крива 
Паланка 

1

 105 5 Казнено-поправна установа Затвор Скопје, стопанска единица 
8-ми Септември, Скопје 

1

 106 6 Казнено-поправна установа Идризово, ПО Економија 1
 107 7 Казнено-поправна установа Идризово, ПО Препород 1
 108 8 Агенција за државни службеници 4
 109 9 Централен регистар на РМ, Скопје 1
 110 10 Завод за платен промет на РМ** 1
 111 11 Основен суд Штип* 5
 112 12 Основен суд Куманово 3
  113 13 Основен суд 2, Скопје 2
    24
      
      Вкупно 190
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ПРИЛОГ БРОЈ 3

 
Список на извештаи кои се доставени до Собранието на Република Македонија

РЕ
Д
ЕН

 Б
РО

Ј 

НАЗИВ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ 
Датум на 

доставување на 
извештајот 

Број на 
извештаи/ 
сметки 

1 2 3 4 
  Буџет на РМ     
1 Буџет на Република Македонија 11.01.2005 1 
       

  Фондови на ниво на РМ     
2 Завод за вработување на Република Македонија 22.07.2004 1 
       

  Јавни претпријатија     

3 ЈП Македонска радио-телевизија 01.09.2004 1 
4 ЈСП Скопје, Скопје 27.05.2004 1 
       

  Државни органи     
5 Републички судски совет 08.11.2004 1 
6 Уставен суд 01.03.2005  1 
7 Министерство за внатрешни работи 22.07.2004 5 
8 Министерство за култура 18.03.2005 8 
  ВКУПНО   24 
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ПРИЛОГ БРОЈ 4

       
      Список на извештаи кои се доставени до Владата на Република 

Македонија 

Ш
И
Ф
Р

А
  Реден  

број 
 

НАЗИВ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ 
Датум на 

доставување 
на извештајот 

Број на 
извештаи/
сметки 

1 2 3 4 5 
01  Буџет на РМ   

 1 Буџет на Република Македонија 11.01.2005 1 
     

03   Фондови на ниво на РМ   
 2 Фонд за ПИОМ-Скопје  27.08.2004 1 
  3 Фонд за водите на Република Македонија 08.11.2004 1 
     

04  Јавни претпријатија   
 4 ЈП Агро Берза 30.12.2004 1 
 5 ЈП Македонски шуми ПО Лопушник - Кичево 18.05.2004 1 
 6 ЈП Службен весник 12.05.2004 1 
 7 Градски трговски центар АД 29.09.2004 1 

 8 
Јавно претпријатие за водоснабдување 
“Студенчица” - Скопје  

03.03.2005 
1 

 9 
Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на РМ 

31.08.2004 
1 

     
05  Државни органи   

 10 Министерство за образование и наука 15.11.2004 12 
 11 Агенција за развој и инвестиции  08.12.2004 3 
 12 Министерство за култура 18.03.2005 8 
 13 Секретаријат за законодавство 19.10.2004 1 
 14 Министерство за внатрешни работи 22.07.2004 5 
 15 Министерство за транспорт и врски 03.12.2004 5 

 16 
Министерство за транспорт и врски - Управа за 
телекомуникации 

25.10.2004 
1 

 17 Министерство за здравство 26.08.2004 4 
 18 Управа за јавни приходи 26.01.2005 3 
 19 Министерство за економија  23.09.2004 7 
 20 Министерство за финасии 15.11.2004 2 
 21 Републички судски совет 08.112004 1 
 22 Царинска управа  22.12.2004 4 
 23 Биро за стоковни резерви 03.09.2004 2 

 24 
Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство 

10.03.2005 2 

     
14  Други институции основани со закон   

 25 Централен регистар на РМ 15.11.2004 1 
 26 Јавно правобранителство 27.10.2004 2 

 27 
КПУ Затвор  Скопје со отворено одделение во Крива 
Паланка 

08.10.2004 
1 

 28 Совет за радиодифузија 07.04.2004 1 
 29 Основен Суд Штип                                                          02.02.2005 5 
  Вкупно                                                                              79 
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ПРИЛОГ БРОЈ 5

 
Список на извештаи кои се доставени до Министерството за финансии 

на Република Македонија 

РЕ
Д
ЕН

 
Б
РО

Ј 

НАЗИВ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ 
Дата на 

доставување на 
извештајот 

Број на 
извештаи/
сметки 

1 2 3  4 
 Буџет на РМ     
1 Буџет на Република Македонија 11.01.2005 1 
      
 Фондови на ниво на РМ     

2 Фонд за магистрални и регионални патишта на 
Република Македонија 01.06.2004 1 

3 Фонд за животна средина на Република Македонија 09.06.2004 1 
4 Фонд за води на Република Македонија 08.11.2004 1 
      
 Буџети на единиците на локална самоуправа     
5 Буџет на Град Скопје      15.03.2005 1 
6 Буџет на ЕЛС Крушево 12.01.2005 1 
7 Буџет на ЕЛС Босилово 30.11.2004 1 
8 Буџет на ЕЛС Ресен 31.01.2005 1 
9 Буџет на ЕЛС Чаир 26.01.2005 1 

10 Буџет на ЕЛС Делчево 10.11.2004 1 
11 Буџет на ЕЛС Тетово 07.10.2004 1 
12 Буџет на ЕЛС Штип 08.12.2004 1 
13 Буџет на ЕЛС Битола 18.02.2005  1 
14 Буџет на ЕЛС Градско 07.12.2004 1 
15 Буџет на ЕЛС Другово 19.10.2004 1 

      
 Јавни претпријатија     

16 ЈП “Водовод и канализација”, Скопје 20.07.2004 1 
17 ЈП”Единство”, Свети Николе 29.06.2004 1 
18 ЈСП Скопје, Скопје 27.05.2004 1 
19 ЈП “Службен весник”, Скопје 12.05.2004 1 
20 ЈП “Агро берза”, Скопје 30.12.2004 1 

    
 Државни органи     

21 Уставен суд 01.03.2005  1 

22 Влада на Република Македонија - Секретаријат за 
законодавство 19.10.2004 1 

23 Министерство за финансии - Управа за јавни приходи 26.01.2005 3 
24 Министерство за финансии - Царинска управа 22.12.2004 4 
25 Министерство за економија 23.09.2004 7 
26 Министерство за здравство 26.08.2004 4 
27 Министерство за образование и наука 15.11.2004 12 
28 Министерство за транспорт и врски 03.12.2004 5 
29 Агенција за развој и инвестиции 08.12.2004 3 
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 Орани на ЕЛС     

30 Орган на Град Скопје      15.03.2005 1 
31 Орган на ЕЛС Крушево 12.01.2005 1 
32 Орган на ЕЛС Босилово 30.11.2004 1 
33 Орган на ЕЛС Ресен 31.01.2005 1 
34 Орган на ЕЛС Чаир 26.01.2005 1 
35 Орган на ЕЛС Делчево 10.11.2004 1 
36 Орган на ЕЛС Тетово  07.10.2004 1 
37 Орган на ЕЛС Штип  08.12.2004 1 
38 Орган на ЕЛС Битола       18.02.2005 1 
39 Орган на ЕЛС Градско  07.12.2004 1 
40 Орган на ЕЛС Другово 19.10.2004 1 

      

 Други корисници на средствата на Буџетот и единки 
корисници     

41 Педагошки факултет “Свети Климент Охридски”, Скопје 21.12.2004 2 
42 Факултет за физичка култура, Скопје 24.02.2005  2 
43 Државен студенски центар “Никола Карев”, Охрид 03.03.2005  2 
44 ДЕТУ “Михајло Пупин”, Скопје 25.02.2005  4 
45 Факултет за туризам и угостителство, Охрид 12.01.2005 2 
46 Училишен дом “Томе Стефановски Сениќ”,Скопје 29.09.2004 3 

      

 Корисници на Фондови     

47 Медицински факултет - Институт за белодробни 
заболувања и туберколоза, Скопје 26.01.2005 1 

48 
ЗРО ГОБ “Моша Пијаде” ЦО ОО И ООЗТ - специјална 
болница за физикална медицина и специјализирана 
медицинска рехабилитација “Катлановска бања”, Скопје 

08.11.2004 1 

      

 Фондови на ЕЛС     
49 Орган на Град Скопје - Употреба на градежно земјиште 15.03.2005  1 
50 Орган на Град Скопје - Уредување на градежно земјиште 15.03.2005  1 
51 Фонд за локални патишта на ЕЛС Крушево 12.01.2005 1 
52 Фонд за уредување на ЕЛС Крушево 12.01.2005 1 
53 Фонд на ЕЛС Босилово 30.11.2004 1 

54 Фонд за патишта и комунално уредување уредување на 
ЕЛС Ресен 31.01.2005 1 

55 Фонд за уредување на градежно неизградено земјиште 
на ЕЛС Чаир 26.01.2005 1 

56 Фонд за локални патишта на ЕЛС Тетово 07.10.2004 1 
57 Фонд за локални патишта на ЕЛС Штип 08.12.2004 1 

58 Сметка за финансирање на  комунална дејност - улично 
осветлување  на ЕЛС Штип 08.12.2004 1 

59 Проект “Секоја капка вода живот значи”  на ЕЛС Штип 08.12.2004 1 

60 Проект “Подигање на свеста на граѓаните за загадување 
на река Брегалница од отпадни води”  на ЕЛС Штип 08.12.2004 1 

61 Фонд за комунално уредување  на ЕЛС Битола 18.02.2005  1 

62 Фонд за уредување на  локални патишта и градежно 
земјиште на ЕЛС Градско 07.12.2004 1 

63 Фонд за уредување и употреба на градежно земјиште на 
ЕЛС Другово 19.10.2004 1 

      
 Други институции основани со закон     

64 Казнено поправна установа - Идризово ПО Економија 24.08.2004 1 
65 Агенција за државни службеници 18.01.2005 4 
66 Основен суд Куманово 21.02.2005  2 
67 Основен суд 2, Скопје 01.03.2005  2 

   ВКУПНО   112 
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                                             ПРИЛОГ БРОЈ 6 

         
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
        С О Б Р А Н И Е 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
            Бр. 07-4647/10 
   13 декември 2004 година 
              С К О П Ј Е 
 
 

ДО ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 
 
Ве известувам дека Собранието на Република Македонија на второто 

продолжение на Осумдесет и третата седница одржана на 9 декември 2004 година, го 
разгледа 

 
 

Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот 
завод за ревизија за 2003 година, 
 
 

и врз основа на претресот ги донесе следните 
 
 
 

З а к л у ч о ц и 
 

1. Собранието на Република Македонија го разгледа Годишниот извештај за 
извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2003 година. 

2. Собранието на Република Македонија смета дека е потребно раководствата 
на државните органи да постапуваат според одредбите на член 23 од Законот за 
државната ревизија во врска со преземање мерки заради отстранување на 
констатираните неправилности и незаконитости и реализација на препораките.  

3. Собранието на Република Македонија укажува  дека е потребно Владата на 
Република Македонија да преземе мерки за одговорност за лицата во институциите 
кои вршеле незаконска употреба на јавните средства утврдени со Годишниот извештај 
на Државниот завод за ревизија за 2003 година. 

4. Собранието на Република Македонија исто така укажува дека е потребно 
Владата на Република Македонија да утврди кои подзаконски акти предвидени како 
неопходни за доследна примена на законите не се донесени и да преземе конкретни 
активности за нивно донесување. 

5. Собранието на Република Македонија оценува дека е потребно Владата на 
Република Македонија да ги обезбеди потребните услови за реализација на третата 
фаза од Планот за операционализација на Законот за државна ревизија до крајот на 
2005 година, што претспоставува давање согласност и потребни  средства за прием 
на планираниот број вработени вклучени во предлогот на Буџетот на Република 
Македонија за 2005 година. 

6. Собранието на Република Македонија укажува дека е потребно Владата на 
Република Македонија да ја резгледа можноста за предлагање на законско решение 
за независен буџет на Државниот завод за ревизија. 

7. Собранието на Република Македонија смета дека Државниот завод за 
ревизија согласно одредбите од Законот за државна ревизија, Годишниот извештај за 
извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2004 година 
треба да го достави до Собранието на Република Македонија најдоцна до крајот на 
март 2005 година, а идните годишни извештаи да ги доставува во законски 
определениот рок. 

 
 



 102

8. Овие заклучоци заедно со извештајот на Комисијата за финансирање и буџет 
и стенографските белешки од расправата на Собранието да се достават до Владата 
на Република Македонија, Министерството за финансии и Државниот завод за 
ревизија.  
 
 
Прилог: - Извештај од Комисијата за финансирање и буџет, и 
    - Стенографски белешки 
 
 
 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Александар Новакоски, с.р. 

 
 
 
Доставено до: 
- Владата на Република Македонија 
- Министерството за финансии, 
- Државниот завод за ревизија, и 
- Архивата. 
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ПРИЛОГ БРОЈ 7 
 

      Збирен преглед на преземени мерки од страна на субјектите по  
задолжување на Владата  

 

Р.бр. Орган  
Број на 

ревизорски 
извештаи/
сметки 

Вкупно 
наоди

Наоди по 
кои се 

преземени 
мерки  

Наоди по кои 
преземањето 
мерки е во 

тек  

Наоди по 
кои нема да 

се 
преземаат 
мерки  

Наод 
по кој 
нема 
одгово

р 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Министерство за образование и 

наука  
12 13 2 7 1 3 

2 Секретаријат за законодавство 1 12 2 2 0 8 
3 Централен регистар на 

Република Македонија  
1 8 7 1 0 0 

4 ЈП “Службен весник”  1 0 0 0 0 0 
5 ЈП”Агроберза”  1 10 6 4 0 0 
6 Фонд за води  1 16 13 1 2 0 
7 Буџет на Република Македонија  1 33 7 8 18 0 
8 Министерство за финанси 2 11 7 4 0 0 
9 Министерство за внатрешни 

работи  
5 15 7 8 0 0 

10 Министерство за транспорт и 
врски 5 9 0 4 0 0 

11 Управа за телекомуникации 1 10 6 1 0 3 
12 Министерство за здравство  4 6 3 2 1 0 
13 Управа за јавни приходи  3 27 12 13 2 0 
14 Министерство за економија 7 2 1 0 1 0 
15 Царинска управа  4 26 15 11 0 0 
16 Биро за стоковни резерви  2 42 36 5 3 0 
17 Јавно правобранителство  2 3 2 0 0 1 

18 КПУ Затвор Скопле 
одд.Кр.Паланка  1 11 5 5 1 0 

19 ЈПСС деловен простор Скопје  1 69 30 14 25 0 
20 Градски трговски центар 1 0 0 0 0 0 

21 ЈП”Македонски шуми ПО 
“Лопушник” Кичево  1 4 3 1 0 0 

22 Фонд за ПИО 1 17 10 4 3 0 
23 Агенција за развој и инвестиции 3 0 0 0 0 0 

Вкупно 61 344 174 95 57 15 
 %  99.1 50.6 27.6 16.6 4.4 

Органи за кои Владата на Република Македонија оценила дека не врши надзор 
1 Основен суд Штип 5 0 0 0 0 0 
2 Совет за радиодиодифузија 1 8 4 3 0 1 
3 Републички судски совет 1 10 6 4 0 0 

Вкупно 7 18 10 7 0 1 
Органи кај кои не се поминати 90 дена од приемот на Конечниот извештај  

1 ЈП”Студенчица”  1 0 0 0 0 0 
2 Министерство за култура  8 0 0 0 0 0 

3 Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство  2 0 0 0 0 0 

Вкупно 11 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОГ БРОЈ 8 
 

Збирен преглед на преземени мерки по видови на наоди 
 

Р
.б
р.

 

О
рг
ан

  

Бр
ој

 н
а 
си
ст
ем

ск
и 
на
од
и 

(н
ао
ди

 к
ои
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от
ву
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е 
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и 
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м
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и 

до
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е 
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ак
он
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ск
и 
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пш

то
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 и
нт
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кт
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њ
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по
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ти

 к
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аа
т 

см
ет
ко
во
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зл
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по
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њ
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и 

по
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и 
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ои
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т 
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 т
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ењ

е 
Бр
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е 
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а 
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чи
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њ
е 
на

 д
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ги
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и 
и 

по
дз
ак
он
ск
и 
ак
ти

 

1 Министерство за образование и наука  0 3 5 3 2 
2 Секретаријат за законодавство 1 4 6 1 0 
3 Централен регистар на Република Македонија 2 5 0 1 0 
4 ЈП “Службен весник”  0 0 0 0 0 
5 ЈП”Агроберза”  6 3 0 0 1 
6 Фонд за води  1 8 1 2 4 
7 Буџет на Република Македонија  6 10 4 0 13 
8 Министерство за финанси 6 4 0 1 0 
9 Министерство за внатрешни работи  0 9 0 2 4 

10 Министерство за транспорт и врски 3 2 2 1 0 
11 Управа за телекомуникации 2 3 2 3 0 
12 Министерство за здравство  0 2 4 0 0 
13 Управа за јавни приходи  1 13 7 1 5 
14 Министерство за економија 0 0 0 0 0 
15 Царинска управа  3 10 5 1 7 
16 Биро за стоковни резерви  6 30 0 0 6 
17 Јавно правобранителство  1 0 0 2 0 
18 КПУ Затвор Скопле одд.Кр.Паланка  3 5 2 1 0 
19 ЈПСС деловен простор Скопје  11 39 0 1 18 
20 Градски трговски центар 0 0 0 0 0 
21 ЈП”Македонски шуми ПО “Лопушник” Кичево  2 0 0 2 0 
22 Фонд за ПИО 3 10 0 1 3 
23 Агенција за развој и инвестиции 0 0 0 0 0 

Вкупно 57 160 38 23 63 
% 16.6 46.5 11.0 6.7 18.3 

Органи за кои Владата на Република Македонија не врши надзор 
1 Основен суд Штип 0 0 0 0 0 
2 Совет за радиодиодифузија 2 3 0 2 1 
3 Републички судски совет 4 5 0 1 0 

Вкупно 6 8 0 3   
Органи кај кои не се поминати 90 дена од приемот на конечниот извештај  

1 ЈП”Студенчица”  0 0 0 0 0 
2 Министерство за култура  0 0 0 0 0 

3 Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство  0 0 0 0 0 

Вкупно 0         
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ПРИЛОГ БРОЈ 9
 

Преглед на правни субјекти  и ревизорски извештаи за извршена ревизија на 
финансиското работење за 2003 година кои Државниот завод за ревизија ги 

доставил до Јавното обвинителство 
ДОСТАВЕНИ ИЗВЕШТАИ ПРИМЕНИ ПОВРАТНИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Ш
И
Ф
РА

 
РЕ

Д
ЕН

 
Б
РО

Ј 

НАЗИВ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ 
БРОЈ НА 

ИЗВЕШТАИ/
СМЕТКИ Датум Бр.на 

извештаи Датум Бр.на 
извештаи

1 2 3 4 5 6 7 8 

02  Буџети на единиците на локалната 
самоуправа 

     

 1 Буџет на ЕЛС Делчево 1 18.01.2005 1 07.03.2005 1 
  2 Буџет на ЕЛС Битола 1 18.02.2005 1     
   2  2  1 

04  Јавни претпријатија      
 3 ЈП “Студенчица”,Скопје 1 01.02.2005 1 07.03.2005 1 

  4  ЈП  за стопанисување со станбен и 
деловен простор” Скопје  

1 23.07.2004 1 07.03.2005 1 

   2  2  2 

05  Државни органи - корисници на 
буџетот 

     

 5 Министерство за култура 8 01.02.2005 6 07.03.2005 6 

 6 Министерство за финансии - Управа 
за јавни приходи 

3 26.01.2005 2   

 7 Министерство за финансии - 
Царинска управа 

4 22.12.2004 4   

 8 Министерство за финансии - Биро за 
стоковни резерви 

2 23.07.2004 2   

 9 Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

2 08.02.2005 2   

 10 Министерство за образование и 
наука 

12 04.10.2004 1   

  11 Агенција за развој и инвестиции 3 09.11.2004 3     

   34  20  6 
06  Орани на ЕЛС      

 12 Орган на ЕЛС Чаир 1 26.01.2005 1 07.03.2005 1 
 13 Орган на ЕЛС Делчево 1 18.01.2005 1 07.03.2005 1 
  14 Орган на ЕЛС Битола 1 18.02.2005 1     
   3  3  2 

07  Други корисници на средствата на 
Буџетот и единки-корисници 

     

 15 Државен студенски центар “Никола 
Карев”, Охрид 

2 08.02.2005 2   

 16 Завод за рехабилитација на деца и 
младинци, Скопје 

1 15.02.2005 1   

  17 Средношколски дом “Томе 
Стефановски - Сениќ”, Скопје 

3 31.08.2004 3     

   6  6   

08  Корисници на средства на 
фондовите 

     

  18 Медицински факултет - Институти, 
Скопје 

1 01.03.2005 1     

   1  1   
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12  Фондови на ЕЛС      

 19 Фонд за комунално уредување  на 
ЕЛС Битола 

1 18.02.2005 1   

  20 Фонд за уредување и употреба на 
градежно земјиште на ЕЛС Другово 

1 22.09.2004 1 07.03.2005 1 

   2  2  1 

14  Други институции основани со 
закон 

     

 21 Казнено-поправна установа 
Идризово, ПО Економија 

1 06.07.2004 1 07.03.2005 1 

 22 Казнено-поправна установа 
Идризово, ПО Препород 

1 06.07.2004 1 08.11.2004 1 

 23 Завод за платен промет на РМ 1 16.12.2004 1   

  24 Основен суд Штип 5 30.12.2004 5 07.03.2005 5 
   8  8  7 
                

    Вкупно 58   44   19 
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ПРИЛОГ БРОЈ 10
 

Преглед на правни субјекти  и ревизорски извештаи за извршена ревизија на 
финансиското работење за 2003 година за кои се примени повратни 

информации за преземени мерки од страна на Јавното обвинителство 
ПРИМЕНИ ПОВРАТНИ 
ИНФОРМАЦИИ (кол. 7 

и 8, прилог 5)         

Ш
И
Ф
РА

 

РЕ
Д
ЕН

 Б
РО

Ј 

НАЗИВ НА ПРАВНИОТ 
СУБЈЕКТ 

БРОЈ НА 
ИЗВЕШТАИ 
/ СМЕТКИ Датум Бр.на 

извештаи

КОМЕНТАР /                     
ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ 

1 2 3 4 5 6 7 

       
02 1 Буџет на ЕЛС Делчево 1 07.03.2005 1 Поднесено Барање за 

собирање потребни 
известувања до ОВР 
Делчево, по кое се уште не е 
постапено 

04 2 ЈП “Студенчица”,Скопје 1 07.03.2005 1 Предметот е во фаза на 
проучување и решавање во 
ЈО 

04 3 ЈП  за стопанисување со 
станбен и деловен простор   
Скопје  

1 07.03.2005 1 Предметот е во фаза на 
проучување и одлучување во 
ЈО 

05 4 Министерство за култура 8 07.03.2005 6 Предметот е во фаза на 
проучување и решавање во 
ЈО 

06 5 Орган на ЕЛС Чаир 1 07.03.2005 1 Предметот е во фаза на 
проучување и решавање во 
ЈО 

06 6 Орган на ЕЛС Делчево 1 07.03.2005 1 Поднесено Барање за 
собирање потребни 
известувања до ОВР 
Делчево, по кое се уште не е 
постапено 

12 7 Фонд за уредување и 
употреба на градежно 
земјиште на ЕЛС Другово 

1 07.03.2005 1 Поднесено Барање за 
собирање потребни 
известувања до ОВР Кичево, 
по кое се уште не е 
постапено 

14 8 Казнено-поправна установа 
Идризово, ПО Економија 

1 07.03.2005 1 Поднесено Барање за 
собирање потребни 
известувања до Секторот за 
внатрешни работи - Скопје, 
по кое се уште не е 
постапено 

14 9 Казнено-поправна установа 
Идризово, ПО Препород 

1 08.11.2004 1 Поднесено Барање за 
собирање потребни 
известувања до Секторот за 
внатрешни работи - Скопје, 
по кое се уште не е 
постапено 

14 10 Основен суд Штип*/ 5 07.03.2005 5 Предметот е во фаза на 
проучување и решавање во 
ЈО 

   21  19   
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ПРИЛОГ БРОЈ 11 
 

Преглед на повратни информации од Јавното  обвинителство на РМ по доставени 
ревизорски извештаи од ДЗР за извршена ревизија на финансиското работење на 

одделни субјекти за период од 2001 - 2003 година 
Фази во процесот на постапување на ЈО по ревизорските 

извештаи* 

Ш
иф

ра
 

Назив на групата на 
субјекти 

Покрената 
кривична 
постапка 

Нема основа  
за 

поведување 
постапка за 
крив ично 
дело 

Прибрани 
докази и во 
постапка на 
проучување 

и 
одлучување 

во ЈО 

Поведена 
истрага 

за 
сторено 
кривично 
дело 

Покрената 
постапка 

пред МВР, но 
во МВР не е 
отпочната 
постапка 

Проучување во 
ЈО заради 

утврдување на  
понатамошна 
постапка 

В
ку
пн

о 
су
бј
ек
ти

 

За  2001 година 
02 Буџети на ЕЛС   1    1 
03 Буџети на фондови на 

ниво на РМ 
    1 1 2 

05 Државни органи - 
корисници на Буџетот 

1 2   4  7 

06 Органи на ЕЛС   1    1 
12 Фондови на ЕЛС   4    4 
14 Други институции 

основани со закон 
          1 1 

I Вкупно субјекти  за 
2001 година 

1 2 6  5 2 16

За 2002 година 
01 Буџет на РМ       1 1 
02 Буџети на единиците на 

локална самоуправа 
   1 1 1 3 

03 Буџети на фондови на 
ниво на РМ 

    2  2 

04 Јавни претпријатија  1 1 2 1 4 9 
05 Државни органи - 

корисници на Буџетот 
1 1 1  5  8 

06 Органи на ЕЛС    1 1 1 3 
07 Други корисници на 

средствата на Буџетот и 
единки корисници  

    6  6 

09 Правни лица во кои 
државата е доминантен 
акционер 

1      1 

12 Фондови на ЕЛС    2 1 1 4 
14 Други институции 

основани со закон 
  1  3 1 5 

II Вкупно субјекти  за 
2002 година 

2 2 3 6 20 9 42

За 2003 година 
02 Буџети на единиците на 

локална самоуправа 
    1  1 

04 Јавни претпријатија      2 2 
05 Државни органи - 

корисници на Буџетот 
    1 1 2 

06 Органи на ЕЛС     1 1 2 
12 Фондови на ЕЛС     1  1 
14 Други институции 

основани со закон 
    2 1 3 

III Вкупно субјекти  за 
2003 година 

    6 5 11

  Вкупно  I + II + III 3 4 9 6 31 16 69
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ПРИЛОГ БРОЈ 12

 
Преглед на повратни информации од МВР по доставени ревизорски 
извештаи од ДЗР за извршена ревизија на финансиското работење на 

одделни субјекти за периодот од 2001 - 2003 година 
Фази во процесот на постапување на МВР по 

ревизорските извештаи 

Ш
иф

ра
 

Назив на групата на 
субјекти 

Покрената 
кривична 
постапка 

Нема основ 
за 

поведување 
постапка за 
кривично 
дело 

Прибрани и 
доставени 

докази  до ЈО 
заради   

понатамошно 
проучување и 
решавање  

Проучување 
во МВР 
заради 

утврдување 
на  

понатамошна 
постапка В

ку
пн

о 
су
бј
ек
ти

 

        
За  2001 година 

         
04 Јавни претпријатија 1    1 

I Вкупно субјекти  за 2001 
година 

1    1 

        
За 2002 година 

02 Буџети на единиците на 
локалната самоуправа 

1    1 

04 Јавни претпријатија 1    1 

05 Државни органи - корисници 
на Буџетот 

3   1 4 

14 Други институции основани 
со закон 

1 1 1  3 

II Вкупно субјекти  за 2002 
година 

6 1 1 1 9 

        

За 2003 година 
05 Државни органи - корисници 

на Буџетот 
   1 1 

07 Други корисници на 
средствата на Буџетот и 
единки-корисници  

   2 2 

08 Корисници на средства од 
фондови 

   1 1 

14 Други институции основани 
со закон 

2    2 

III Вкупно субјекти  за 2003 
година 

2   4 6 

  Вкупно  I + II + III 9 1 1 5 16

 
 
 



 110

ПРИЛОГ БРОЈ 13
 

Преглед на правни субјекти  и ревизорски извештаи за извршена ревизија 
на финансиското работење за 2003 година кои Државниот завод за 
ревизија ги доставил до Државната комисија за спречување на 

корупцијата 

ДОСТАВЕНИ ИЗВЕШТАИ ПРИМЕНИ ПОВРАТНИ 
ИНФОРМАЦИИ 

Ш
И
Ф
РА

 
РЕ

Д
ЕН

 Б
РО

Ј 

НАЗИВ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ 
БРОЈ НА 

ИЗВЕШТАИ 
/ СМЕТКИ 

Датум Бр.на 
извештаи 

Датум Бр.на 
извештаи

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
02  Буџети на единиците на 

локалната самоуправа 
     

  1 Буџет на ЕЛС Другово 1 07.10.2004 1 21.02.2005 1 

   1  1  1 

05  Државни органи - корисници на 
буџетот 

     

 2 Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 

2 08.02.2005 2   

  3 Агенција за развој и инвестиции 3 08.10.2004 3 21.02.2005 3 
   5  5  3 

06  Орани на ЕЛС      
  4 Орган на ЕЛС Другово 1 07.10.2004 1 21.02.2005 1 

   1  1  1 

12  Фондови на ЕЛС      
  5 Фонд за уредување и употреба на 

градежно земјиште на ЕЛС Другово
1 7.10.2004 1 21.02.2005 1 

   1  1  1 

14  Други институции основани со 
закон 

     

  6 Завод за платен промет на РМ**/ 1 16.12.2004 1 21.02.2005 1 
   1  1  1 

                
    Вкупно 9 4 9   7 
        
        
        
 

** Извршената ревизија е за 2001 година     
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ПРИЛОГ БРОЈ 14
 

Преглед на правни субјекти  и ревизорски извештаи за извршена ревизија 
 на финансиското работење за 2003 година за кои се примени повратни 
информации за преземени мерки од страна на Државната комисија за 

спречување на корупцијата 
ПРИМЕНИ ПОВРАТНИ 
ИНФОРМАЦИИ (кол. 7 и 

8, прилог 7)          

Ш
И
Ф
РА

 

РЕ
Д
ЕН

 Б
РО

Ј 

НАЗИВ НА ПРАВНИОТ 
СУБЈЕКТ 

БРОЈ НА 
ИЗВЕШТАИ 
/ СМЕТКИ 

Датум 
Бр.на 

извештаи

КОМЕНТАР /                     
ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ 

1 2 3 4 5 6 7 
       

02 1 Буџет на ЕЛС Другово 1 21.02.2005 1 Предметот е завршен, 
покрената е иницијатива до 
Основното јавно 
обвинителство - Кичево 

05 2 Агенција за развој и инвестиции 3 21.02.2005 3 Предметот е завршен, 
покрената е иницијатива до  
Јавно обвинителство на РМ 

06 3 Орган на ЕЛС Другово 1 21.02.2005 1 Предметот е завршен, 
покрената е иницијатива до 
Основното јавно 
обвинителство - Кичево 

12 4 Фонд за уредување и употреба 
на градежно земјиште на ЕЛС 
Другово 

1 21.02.2005 1 Предметот е завршен, 
покрената е иницијатива до 
Основното јавно 
обвинителство - Кичево 

14 5 Завод за платен промет на 
РМ**/ 

1 21.02.2005 1 Предметот е во работа 

   7  7  

       

 ** Извршената ревизија е за 2001 година   

 



 112

 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 15
 

Преглед на правни субјекти од кои Државниот завод за ревизија добил 
известување за преземени мерки, согласно со член 27 од Законот за 

државната ревизија 
Добиено известување 
за преземени мерки ШИФР

А 

РЕ
Д
ЕН

 
Б
РО

Ј 
РЕ

Д
ЕН

 
Б
РО

Ј

НАЗИВ НА ПРАВНИОТ СУБЈЕКТ 
Датум на 

доставување на 
извештајот до 
субјектот Датум 

Број на 
извештаи/
сметки 

1 2 3 4 5 6 7 
01   Буџет на РМ    

  1 1 Буџет на Република Македонија 11.01.2005     
      0 

02   Буџети на единиците на локалната самоуправа    
 2 1 Буџет на Град Скопје 18.02.2005   
 3 2 Буџет на ЕЛС Крушево 12.01.2005   
 4 3 Буџет на ЕЛС Босилово 30.11.2004   
 5 4 Буџет на ЕЛС Ресен 31.01.2005 28.02.2005 1 
 6 5 Буџет на ЕЛС Чаир 26.01.2005   
 7 6 Буџет на ЕЛС Делчево 10.11.2004   
 8 7 Буџет на ЕЛС Тетово 07.10.2004   
 9 8 Буџет на ЕЛС Штип 08.12.2004 31.12.2004 1 
 10 9 Буџет на ЕЛС Битола 18.02.2005   
 11 10 Буџет на ЕЛС Градско 07.12.2004   
  12 11 Буџет на ЕЛС Другово 19.10.2004     
       2 

03   Буџети на фондовите на ниво на РМ    
 13 1 Завод за вработување на Република Македонија 22.07.2004 20.10.2004 1 

 14 2 Фонд за магистрални и регионални патишта на 
Република Македонија 

01.06.2004   

 15 3 Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 
на Република Македонија 

27.08.2004 24.11.2004 1 

 16 4 Фонд за животна средина на РМ 09.06.2004   
  17 5 Фонд за водите на Република Македонија 08.11.2004     
      2 

04   Јавни претпријатија    
 18 1 ЈП “Студенчица”,Скопје 01.03.2005   
 19 2 ЈП “Водовод и канализација”, Скопје 20.07.2004 18.01.2005 1 
 20 3 ЈП ”Единство”, Свети Николе 29.06.2004   
 21 4 ЈП Македонска радио-телевизија 01.09.2004   
 22 5 ЈСП Скопје, Скопје 27.05.2004   
 23 6 ЈП “Службен весник”, Скопје 12.05.2004   
 24 7 АД “Градски трговски центар”  29.09.2004   
 25 8 ЈПКД “Комуналец”, Струмица 08.06.2004   
 26 9 ЈКП “Дервен”, Велес 18.05.2004   
 27 10 ЈПКД “Брегалница”, Делчево 11.06.2004 08.06.2004 1 

 28 11 ЈП “Македонски шуми”, Скопје (Подружница 
Лопушник, Кичево) 

18.05.2004 24.08.2004 1 

 29 12 ЈП  за стопанисување со станбен и деловен 
простор” Скопје  

31.08.2004 25.11.2004 1 

 30 13 ЈКП “Кочани”, Кочани 29.04.2004   
 31 14 ЈПК “Лозово,” Лозово 29.04.2004   
 32 15 ЈП “Комуналец”, Ѓевѓелија 12.05.2004   
 33 16 ЈП “Агро берза”, Скопје 30.12.2004   
  34 17 ЈП “Комуналец”, Кавадарци 25.11.2004     
      4 
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05   Државни органи - корисници на Буџетот на РМ    
 35 1 Републички судски совет 08.11.2004   
 36 2 Уставен суд 01.03.2005   
 37 3 Влада на РМ -Секретаријат за законодавство 19.10.2004   
 38 4 Министерство за внатрешни работи 22.07.2004 21.10.2004 5 
 39 5 Министерство за култура  01.02.2005   
 40 6 Министерство за финансии 15.11.2004   

 41 7 Министерство за финансии - Управа за јавни 
приходи 

03.03.2005 24.03.2005 3 

 42 8 Министерство за финансии - Царинска управа 17.02.2005   
 43 9 МФ - Биро за стоковни резерви 03.09.2004   
 44 10 Министерство за економија 23.09.2004   

 45 11 Министерство за земјоделство, шумарство и 
водостопанство  

08.02.2005   

 46 12 Министерство за здравство 26.08.2004   
 47 13 Министерство за образование и наука 15.11.2004 15.12.2004 12 

 48 14 Министерство за транспорт и врски - Управа за 
телекомуникации 

25.10.2004   

 49 15 Министерство за транспорт и врски 03.12.2004   
  50 16 Агенција за развој и инвестиции 08.10.2004     
       20 

06   Органи на ЕЛС    
 51 1 Орган на Град Скопје  18.02.2005   
 52 2 Орган на ЕЛС Крушево 12.01.2005   
 53 3 Орган на ЕЛС Босилово 30.11.2004   
 54 4 Орган на ЕЛС Ресен 31.01.2005 28.02.2005 1 
 55 5 Орган на ЕЛС Чаир 26.01.2005   
 56 6 Орган на ЕЛС Делчево 10.11.2004   
 57 7 Орган на ЕЛС Тетово 07.10.2004   
 58 8 Орган на ЕЛС Штип 08.12.2004 31.12.2004 1 
 59 9 Орган на ЕЛС Битола 18.02.2005   
 60 10 Орган на ЕЛС Градско 07.12.2004   
  61 11 Орган на ЕЛС Другово 19.10.2004     
       2 

07   Други корисници на средствата на Буџетот и 
единки-корисници 

   

 62 1 Педагошки факултет “Свети Климент Охридски”, 
Скопје 

21.12.2004   

 63 2 Природно-математички факултет, Скопје 03.09.2004   
 64 3 Факултет за физичка култура, Скопје 24.02.2005   
 65 4 Државен студенски центар “Никола Карев”, Охрид  03.03.2005   
 66 5 ДЕТУ “Михајло Пупин”, Скопје 25.02.2005   

 67 6 Завод за рехабилитација на деца и младинци, 
Скопје 

01.02.2005   

 68 7 Факултет за туризам и угостителство, Охрид 12.01.2005   

 69 8 Средношколски дом “Томе Стефановски - 
Сениќ”,Скопје 

29.09.2004   

  70 9 ОУ “Ѓорѓија Пулевски”, Скопје 30.12.2004     
      0 

08   Корисници на средства на фондовите    
 71 1 Медицински факултет - Институти, Скопје 01.03.2005   

 72 2 Медицински факултет - Институт за белодробни 
заболувања и туберколоза, Скопје 

26.01.2005   

 73 3 Медицински факултет, Скопје 03.12.2004   

 
74 4 ЗРО ГОБ “Моша Пијаде” ЦО ОО И ООЗТ - 

специјална болница за физикална медицина и 
специјализирана медицинска рехабилитација 
“Катлановска Бања”, Скопје 

08.11.2004   
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 75 5 Клиника за максилофацијална хирургија, Скопје 17.01.2005 31.12.2004 1 
 76 6 ЈЗО Медицински центар, Крива Паланка 09.11.2004 03.02.2005 1 
 77 7 ЈЗО Здравствен дом, Скопје 09.11.2004   

  78 8 Градска општа болница - Гинекологија и 
акушерство “Чаир”, Скопје 

01.03.2005     

      2 
10   Народна банка на Република Македонија    

  79 1 Народна банка на РМ  01.02.2005     
      0 

12   Фондови на ЕЛС    

 80 1 Орган на Град Скопје - Употреба на градежно 
земјиште  

18.02.2005   

 81 2 Орган на Град Скопје - Уредување на градежно 
земјиште  

18.02.2005   

 82 3 Орган на Град Скопје - Акција за поубав град  18.02.2005   
 83 4 Орган на Град Скопје - Електронска општина 18.02.2005   

 84 5 Орган на Град Скопје - Проектна канцеларија 
Скопје  

18.02.2005   

 85 6 Фонд за локални патишта на ЕЛС Крушево 12.01.2005   
 86 7 Фонд за уредување на ЕЛС Крушево 12.01.2005   
 87 8 Фонд на ЕЛС Босилово 30.11.2004   

 88 9 Фонд за патишта и комунално уредување на ЕЛС 
Ресен 

31.01.2005 28.02.2005 1 

 89 10 Проект “Преспански јаболкобер” на ЕЛС Ресен 31.01.2005   

 
90 11 Проект ”Стандардизација на административни 

процедури и отворање  биро за информирање на 
граѓаните” на ЕЛС Ресен 

31.01.2005   

 91 12 Проект “Реконструкција на кино-сала” на ЕЛС 
Ресен 

31.01.2005 28.02.2005 1 

 92 13 Фонд за уредување на градежно неизградено 
земјиште на ЕЛС Чаир 

26.01.2005   

 93 14 Фонд за локални патишта на ЕЛС Тетово 07.10.2004   
 94 15 Фонд за локални патишта на ЕЛС Штип 08.12.2004 31.12.2004 1 

 95 16 Сметка за финансирање на  комунална дејност - 
улично осветлување  на ЕЛС Штип 

08.12.2004 31.12.2004 1 

 96 17 Проект “Секоја капка вода живот значи”  на ЕЛС 
Штип 

08.12.2004 31.12.2004 1 

 
97 18 Проект “Подигање на свеста на граѓаните за 

загадување на река Брегалница од отпадни води”  
на ЕЛС Штип 

08.12.2004 31.12.2004 1 

 98 19 Фонд за комунално уредување  на ЕЛС Битола 18.02.2005   

 99 20 Фонд за уредување на  локални патишта и 
градежно земјиште на ЕЛС Градско 

07.12.2004   

  100 21 Фонд за уредување и употреба на градежно 
земјиште на ЕЛС Другово 

19.10.2004     

       6 
14   Други институции основани со закон    

 101 1 Јавно правобранителство 27.10.2004   
 102 2 Совет за радиодифузија 07.04.2004 18.03.2005 1 

 103 3 КПУ Затвор - Скопје  со отворено одделение Крива 
Паланка 

08.10.2004 23.03.2005 1 

 104 4 КПУ Затвор - Скопје,  стопанска единица Наша 
пракса, Крива Паланка 

08.10.2004   

 105 5 Казнено-поправна установа Затвор Скопје, 
стопанска единица 8-ми Септември, Скопје 

08.10.2004   

 
106 6 Казнено-поправна установа Идризово, ПО 

Економија 
24.08.2004   
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 107 7 Казнено-поправна установа Идризово, ПО 
Препород 

08.06.2004   

 108 8 Агенција за државни службеници 18.01.2005   
 109 9 Централен регистар на РМ, Скопје 15.11.2004   
 110 10 Завод за платен промет на РМ 16.12.2004   
 111 11 Основен суд Штип 02.02.2005   
 112 12 Основен суд Куманово 21.02.2005   
  113 13 Основен суд 2, Скопје 01.03.2005     
      2 
       
      Вкупно   25 40 
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ПРИЛОГ БРОЈ 16 
 

Преглед на законски прописи кои треба да се усогласат  
поради колизија или системската неусогласеност  

со другите прописи 
 
 
Ред.бр.  Назив на законскиот пропис Сл.вес. 

бр. 
Поврзано со дел 
прв, точка 4.,  
потточка 4.1.1. и 
4.1.2. 

                 Колизија меѓу законски прописи 
1. Закон за облигационите односи 18/01 4.1.1.1. 
 
2. 

 
Закон за сметководство за буџетите и буџетските 
корисници 

 
61/02 

 
4.1.1.1; 4.1.2.1; 
4.1.2.5.;4.1.2.6;  

3. Закон за буџетите 79/93 4.1.1.1; 4.1.1.2. 
4. Закон за телекомуникациите 33/96 4.1.1.2. 
                 Системски неусогласености 
5. Закон за сопственост и други стварни права 18/01 4.1.2.2. 
 
6. 

 
Закон за извршување на Буџетот на РМ 

 
/ 

 4.1.2.3; 4.1.2.11; 
4.1.2.14;            

 
7. 

Закон за исплата на платите во Република 
Македонија 

 
70/94 

 
4.1.2.3. 

 
 
8. 

Закон за платата и другите надоместоци на 
пратениците во Собранието на РМ и другите 
избрани и именувани лица во Републиката 

 
 

36/90 

 
 

 4.1.2.4. 
9. Закон за локална самоуправа 5/02 4.1.2.4. 
10. Закон за хартии од вредност 63/00 4.1.2.7. 
11. Закон за данокот на добивка 80/93 4.1.2.10. 
12. Закон за високото образование 64/00 4.1.2.11. 
13. Закон за работните односи 80/93 4.1.2.11. 
14. Закон за трговските друштва 28/04 4.1.2.12. 
15. Закон за извршување на санкциите 3/97 4.1.2.12. 
16. Закон за јавните патишта 26/96 4.1.2.16. 
 
 
17. 

Правилник за начинот и роковите за вршење на 
попис и усогласување на сметководствената со 
фактичката состојба 

 
 

48/03 

 
 

4.1.2.19. 
 
18. 

Правилник за сметководство за буџетите и 
буџетските корисници 

 
28/03 

 
4.1.2.19. 
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ПРИЛОГ БРОЈ 17 

 
 Текстот на Амандманот предложен од Државниот завод за ревизија е доставен 
на понатамошно постапување на Министерството за финансии и Министерството за 
правда како надлежни органи за спроведување на постапката за измени и 
дополнувања на Уставот на Република Македонија пред Собранието на РМ. 

 
А М А Н Д М А Н  XIX 

 
1. Државниот завод за ревизија е единствена, самостојна и независна државна 
институција основана од Собранието на РМ за вршење на државна ревизија која има 
за цел: да ја утврди вистинитоста и објективноста на финансиската состојба и 
резултатите искажани со  финансиските извештаи,  да ја испита законитоста на 
финансиските трансакции кои претставуваат државни расходи и да даде оценка за 
постигнатата економичност, ефикасност и ефективност во користењето на јавните 
средства. 
2. Собранието на Република Македонија утврдува самостоен буџет на Државниот 
завод за ревизија.  
3.  Статусот и организационата структура на Државниот завод за ревизија и начинот и 
постапката за извршување на државната ревизија се уредуваат со закон.  
4.  Главен државен ревизор и заменик главен државен ревизор избира и разрешува 
Собранието на Република Македонија со мнозинство гласови од присутниот број 
пратеници. 
Мандатот на главниот  државен ревизор и заменик главен државен ревизор е десет 
години со право на повторен избор. Главниот  државен ревизор и заменик главен 
државен ревизор можат да бидат разрешени и пред истекот на мандатот за кој се 
избрани во случаите утврдени со закон. 

Главниот  државен ревизор и заменик главен државен ревизор уживаат 
имунитет. За нивниот имунитет одлучува Собранието на Република Македонија. 

Функцијата главен државен ревизор и заменик главен државен ревизор е 
неспоива со вршење на друга јавна функција и професија и со членување во 
политичка партија. 

5. Со овој амандман се додава нов член 113-а. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

Имајќи во предвид дека државната ревизија, како дел од контролниот систем, 
има за цел да ги утврди отстапувањата од прифатените стандарди и принципите на 
законитост, ефикасност, ефективност и економичност во трошењето на јавните 
средства за да се преземат активности и  мерки од страна на надлежните органи за 
отстранување на констатираните незаконитости за во иднина таквите појави да се 
спречат и намалат, неопходно е потребно независност во Врховната ревизорска 
институција. 

 
Независноста на Врховните ревизорски институции е обврзувачка за членките 

на ИНТОСАИ и истите се вградени во  Документот “Лима  Декларација на водечките 
упатства за принципите во ревизијата” каде во поглавјето II Независност: Дел 5. 
Независност на Врховните ревизорски институции е наведено:  

 
“ 1.  Врховните ревизорски институции може да ја исполнат својата задача 

објективно и ефективно само ако се независни од субјектите на ревизија и ако се 
заштитени од надворешни влијанија. 

   2. Иако државните институции не може да бидат во целост независни бидејќи 
се дел од државата како целина, Врховните ревизорски институции треба да имаат 
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функционална и организациска независност која е потребна за извршување на 
нивните задачи. 

  3. Формирањето на Врховните ревизорски институции и неопходниот степен 
на независност ќе биде утврдена во Уставот; деталите може да бидат уредени и со 
закон. Посебно ќе се гарантира соодветна законска заштита против било какво 
влијание врз независноста и ревизорскиот авторитет на Врховните ревизорски 
институции.” 

 
Во Делот 6  кој се однесува на назависноста на избраните фунционери на 

Врховните ревизорски институции  во цитираниот документ се наведува: 
“ 1. Независноста на Врховните ревизорски институции е нераскинливо 

поврзана со независноста на нивните членови. Членовите треба да бидат оние лица 
кои донесуваат одлуки за Врховната ревизорска институција и одговараат за таквите 
одлуки пред трети лица, понатаму членови на колегијално тело кои донесуваат одлуки 
или шефот (главниот) на монократски поставената Врховна ревизорска институција. 

  2. Независноста на членовите исто така ќе биде загарантирана со Устав. 
Посебно, процедурите за отповикување, кои исто така ќе бидат втемелени во Уставот, 
не смеат да ја нарушат независноста на членовите. Начинот на назначување и 
отповикување на членовите зависи од уставната поставеност на земјата за која 
станува збор. 

 3. Со оглед на нивната професионална кариера, ревизорите во Врховните 
ревизорски институции не смеат да бидат изложени на влијанија од страна на 
субјектите на ревизија и не смат да бидат зависни од такви субјекти.” 
 

Во Делот 7  со кој се  регулира  финансиската  независност на Врховните 
ревизорски институции е предвидено: 

“1. Врховните ревизорски институции ќе бидат обезбедени со финансиски 
средства кои ќе им овозможат исполнување на задачите. 

2. Ако е потребно, Врховните ревизорски институции ќе имаат право за 
финансиски средства директно да се обратат на јавното тело кое одлучува за 
националниот буџет. 

3. Врховните ревизорски институции ќе имаат право средствата што им се 
доделени како посебна “глава” во рамките на буџетот да ги користатат во рамките на 
своите надлежности.” 
 

Во Државната програма за превенција и репресија на корупцијата, прифатена е 
обврската независноста на Државниот завод за ревизија да се обезбеди со 
стекнување на статусот на уставна категорија. 

 
За сегашното законско решение со кое не е обезбедена потребната 

независност на Државниот завод за ревизија е содржан коментар во Извештајот за 
оценката на финансиската одговорност во земјата издаден од Светска банка, каде во 
точка 205 е наведено: 

 
“Државниот завод за ревизија е орган на Парламентот и обврска на 

Парламентот е да осигура доволно средства за Државниот завод за ревизија да може 
тој да го исполни својот мандат и барањата од Парламентот. Но Владата, во најголем 
дел преку Министерството за финансии, сеуште задржува значително влијание врз 
финансирањето и вработувањето во Државниот завод за ревизија. Доколку 
Парламентот, преку својот Комитет за јавни работи, не го потврди својот авторитет во 
овој поглед, Државниот завод за ревизија може да остане ограничен со ресурси во 
однос на својата задача.” 

 
Решенијата кои ги предлагаме се засновани и на анализите на законодавството 

на неколку држави во кои државната ревизија од аспект на самостојноста и 
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независноста е предвидена како уставна категорија, за што  приложуваме извадоци од 
уставите на неколку држави: 

 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 

“Член 97 од Уставот :  
1. Државниот завод за ревизија е независно тело. Тој ќе врши ревизија на 

управувањето со државниот имот и спроведувањето на Државниот Буџет. 
2. Претседателот и неговиот заменик ќе ги назначува Претседателот на 

Републиката на предлог од Комората на депутатите. 
3. Статусот, јурисдикцијата, организационата структура и други детали во однос 

на Државниот завод за ревизија ќе бидат дефинирани со закон.” 
 
УНГАРИЈА 

Извадоци од Уставот: 
“Парламентот ги избира Претседателот на Републиката, Премиерот, 
Претседателот и подпретседателите на Државниот завод за ревизија со 
двотретинско мнозинство од гласовите. 
За изгласување на Законот за организација и принципите на работа на 
Државниот завод за ревизија потребно е двотретинско мнозинство од 
присутните пратеници.” 
 

ПОЛСКА 
“Член 202 од Уставот: 
1. Врховната државна ревизорска институција ќе биде главен орган на државна 
ревизија. 
2. Врховната државна ревизорска институција ќе биде потчинета на 

Собранието. 
3. Врховната државна ревизорска институција ќе дејствува во согласност со 

принципите на колегијалност. 
 Член 207 од Уставот:  
Организацијата и начинот на работа на Врховната државна ревизорска 
институција ќе бидат специфицирани со статут.” 

 
ХОЛАНДИЈА 

“ Глава 4 од Уставот во насловот: 
Совет на државата, Суд за ревизија и постојани советодавни тела 
Член 76 
Судот за ревизија ќе биде одговорен за испитување на државните приходи и 
трошоци 
Член 78 
1. Организацијата, составот и надлежностите на Судот ќе бидат регулирани со 
закон на Парламентот. 
2. Дополнителни задачи на Судот може да бидат доделени со закон на 
Парламентот.” 
 

ЕСТОНИЈА 
Извадоци од Уставот: 
“132. Државниот завод за ревизија во своите активности ќе биде независно 
државно тело одговорно за економска контрола. 
  137.  Организацијата на Државниот завод за ревизија ќе биде регулирана со 
закон. 
  138.  Криминално обвинение против Главниот  ревизор може да се покрене 
само на предлог на Јегалниот канцелар и со согласност на мнозинството 
членови на Парламентот.” 
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АВСТРИЈА 
“Член 122 од Уставот:  
Независност и состав на Судот за ревизија 
1. Судот за ревизија ќе биде директно потчинет на Парламентот, ќе работи како 
орган на Националниот совет. 
2.  Судот за ревизија ќе биде независен од федералната влада и ќе биде 
предмет на одредбите на законот. 
3.   Претседателот на Судот за ревизија го избира Националниот совет по 
номинирање од страна на нејзината Работна комисија на период од 12 години 
без право на реизбор. Пред преземање на должноста, Претседателот на Судот 
за ревизија дава службена заклетва пред Претседателот на Републиката.” 
 
 

АЛБАНИЈА 
“Член 162 од Уставот: 
1. Врховната државна контрола е највисоката институција за економска и 
финансиска контрола. Таа е предмет на регулирање од страна на Уставот и 
законите. 
2. Шефот на институцијата го назначува и отповикува Собранието на предлог од 
Претседателот на Републиката со мандат од 7 години со право на реизбор. 
  Член 165: 
1. Главниот на Врховната државна контрола може да биде поканет да учествува 
на состаноците на Советот на министри кога се разгледуваат прашања од 
неговата надлежност. 
2. Главниот на Врховната државна контрола има имунитет на член на Врховниот  
суд.” 
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    ПРИЛОГ  БРОЈ  18

Преглед на издадени извештаи по години и субјекти 
       

   

Р
ед

.б
ро
ј  

Вид субјект Број на издадени извештаи* 

    2000 2001 2002 2003 2004 
1 2 3 4 5 6 7 
       

I Според член 5 став 1 од Законот за државната ревизија (ЗДР)   
1 Буџет на РМ   1 1 1
2 Корисници на средства од Буџетот на РМ 1 2 24 83 88
3 Политички партии финансирани со средства од Буџетот 

на РМ 
  

4 Буџети на ЕЛС 5 18 12 6 11
5 Корисници на средства од Буџетите на ЕЛС 5 18 12 6 11
6 Судски буџет   
7 Буџети на фондовите на ниво на РМ  3 6 8 5
8 Јавни претпријатија на ниво на РМ 5 3 9 7 4
  16 44 64 111 120
    

II Според член 5 став 2 од Законот за државната ревизија (ЗДР) 
    
9 Корисници на средства  на фондови   1 12

10 Корисници на средства од судски буџет   
11 Единки-корисници на средства од буџетот на РМ   
12 Фондови на ЕЛС 6 34 19 8 21
13 Единки-корисници на средства од буџетите на 

фондовите 
  

14 Други јавни претпријатија 4 8 11 7 13
15 Народна банка на РМ   - 1
16 Правни лица во кои државата е доминантен акционер    1  
17 Агенции и други институции  3 1 1 13 -
18 Други институции финансирани од јавни средства   12 23
19 Корисници на средства од ЕУ и други меѓународни 

институции 
  1

  13 43 31 43 70
Вкупно   29 87 95 154 190
       
* Напоменуваме дека бројот на вкупно издадени извештаи и бројот на субјекти кај кои е извршена ревизија 
се разликува и се однесува на постоење на повеќе сметки кај одделни субјекти (за различна намена)  за 
кои се издадени посебни извештаи (Прилог 3).  
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ПРИЛОГ БРОЈ 19 
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ПРИЛОГ БРОЈ 20 
 

ГЛАВЕН ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
   МЕТОДИЈА ТОШЕВСКИ   
          

ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
   БЛАГОЈА ИЛИЕВСКИ  
        

     КАБИНЕТ НА ГДР 
    

ВНАТРЕШНА 
РЕВИЗИЈА   

ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ

          

А СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА НА БУЏЕТОТ 
НА РМ, ОРГАНИ ФОРМИРАНИ СО УСТАВОТ НА РМ, 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ И ОРГАНИТЕ ВО 
СОСТАВ, НАРОДНА БАНКА НА РМ, ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ 
  Ѓ СЕКТОР ЗА РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ  

ПОМОШНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР ПОМОШНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
БРАНИСЛАВ ГУЛЕВ     ТАЊА ТАСЕВСКА 

         

Б СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА НА 
ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА 

БУЏЕТОТ НА РМ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА 
СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РМ 

  Е СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ 

ПОМОШНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР ПОМОШНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
ТАНКА БЛАЖЕВСКА     МИТО НАУМОСКИ 

      

-ОДДЕЛ ЗА МЕТОДОЛОГИЈА 
-ОДДЕЛ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ НА  РЕВИЗИЈАТА
-ОДДЕЛ ЗА СОРАБОТКА СО ВРИ 
-ОДДЕЛ ЗА ОБУКА И ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

В СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА НА 
ФОНДОВИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВА НА 

ФОНДОВИТЕ, СУДСКИОТ БУЏЕТ И КОРИСНИЦИТЕ НА 
СРЕДСТВА ОД СУДСКИОТ БУЏЕТ 

   

ПОМОШНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
ВЛАДИМИР МИЛОЈЕВИЌ      

      

Г СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА НА ЈАВНИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА, ИНСТИТУЦИИТЕ ФОРМИРАНИ СО 

ЗАКОН, ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО КОИ ДРЖАВАТА Е 
ДОМИНАНТЕН АКЦИОНЕР И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ 

КОРИСНИЦИ НА ЈАВНИ СРЕДСТВА 
   Ж СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА РЕВИЗИЈАТА 

ПОМОШНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР   ПОМОШНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

МАКСИМ АЦЕВСКИ     (НЕПОПОЛНЕТО МЕСТО) 

         
-ОДДЕЛ ЗА ПРАВНИ РАБОТИ 
-ОДДЕЛ ЗА ФИНАНСИСКИ РАБОТИ 

Д СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА НА 
ДРЖАВНИОТ ОРГАН ЗАДОЛЖЕН ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛС, 

БУЏЕТИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВА ОД 
БУЏЕТИТЕ НА ЕЛС      

ПОМОШНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
ЛИЛЈАНА СТОЈАНОВА     
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* Билансот на состојба е даден збирно за двете сметки (буџетска и сопствени приходи) 

 
 
 
  ПРИЛОГ БРОЈ 21 

Биланс на состојба на Државниот завод за ревизија,  
на ден 31 декември 2004 година*) 

 
   
    во 000 денари
  2003 2004
   
Актива   
   
Тековни средства   
Парични средства 11.760 23.171
Побарувања од купувачи  7.887 10.851
Материјали, резервни делови и ситен 
инвентар 704 798
Активни временски разграничувања 2.870 3.596
Вкупно тековни средства 23.221 38.416
   
Нетековни средства   
Материјални средства 16.014 13.954
Нематеријални средства 91 0
Вкупно нетековни средства 16.105 13.954
Вкупна актива 39.326 52.370
   
Пасива   
   
Тековни обврски   
Краткорочни обврски спрема добавувачи 233 544
Краткорочни финансиски обврски 2.495 3.047
Пасивни временски разграничувања 19.789 34.027
Вкупно тековни средства 22.517 37.618
   
Извори на средства   
Државен - јавен капитал 16.105 13.954
Преостанат капитал (залихи на материјали, 
резервни делови, ситен инвентар и хартии од 
вредност) 704 798
Вкупно извори на средства 16.809 14.752
Вкупна пасива 39.326 52.370
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   ПРИЛОГ БРОЈ  22

 
Преглед на средства одобрени со Буџетот на РМ и потрошени  

од Државниот завод за ревизија 
Раздел 020, глава 02, програма 11 

           Во денари
    Буџетски средства Сопствени средства 

П
от
ка
те
г.

 

С
та
вк
а 

П
от
ст
ав

ка
  

БУЏЕТ ЗА 
2004 

ПОТРОШЕНИ 
СРЕДСТВА 

БУЏЕТ ЗА 
2004 

ПОТРОШЕНИ 
СРЕДСТВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА     

        
   Администрација 54,467,000 48,247,160 27,550,000 1,143,579
      

40   Плати, наемнини и надоместоци 38,700,000 35,899,646 0 0
      
 401  Нето основни плати и наемнини 22,650,000 21,684,594 0 0
  401111 Основни плати - функционери 3,000,000 2,821,227  
  401112 Основни плати - работници 17,250,000 16,968,181  
  401216 Надомест за превоз до и од работно место 700,000 512,558  
  401217 Надомест за храна 1,700,000 1,382,628  
      
 402  Придонеси од плати и персонален данок 16,050,000 14,215,052 0 0
  402111 Основни придонеси за ПИО 8,083,000 7,158,832  
  402211 Основни придонеси за здравство 3,508,000 3,106,664  
  402212 Основен придонес за професионално 

заболување 
191,000 168,853  

  402311 Основни придонеси за вработување 610,000 540,290  
  402411 Основен придонес за водостопанисување 76,000 67,544  
  402511 Персонален данок од плата 3,582,000 3,172,869  
      

42   Стоки и други услуги 13,016,000 9,770,463 4,540,000 1,143,579
      
 420  Патни и дневни трошоци 5,330,000 3,491,907 0 0
  420111 Патување во земјата - хранар.(дневница) 1,600,000 998,000  
  420112 Патување во земјата - патни трошоци 80,000 0  
  420113 Патување во земјата - сместување 2,000,000 1,274,500  
  420114 Патување во земјата - споредни трошоци 0 0  
  420121 Патување во странство - хранар.(дневница) 402,100 402,078  
  420122 Патување во странство - патни трошоци 397,900 231,271  
  420123 Патување во странство - сместување 600,000 516,570  
  420124 Патување во странство - споредни трошоци 250,000 69,488  

      
 421  Комунални услуги 437,000 335,298 0 0
  421111 Електрична енергија 325,000 244,980  
  421112 Водовод и канализација 52,000 40,645  
  421113 Ѓубретарина 25,000 22,603  
  421114 Градска рента 35,000 27,070  
  421115 Други комунални услуги 0 0  
      
 422  Трошоци за затоплување 670,000 480,285 0 0
  422111 Централно греење 670,000 480,285  
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           Во денари
    Буџетски средства Сопствени средства 

П
от
ка
те
г.

 

С
та
вк
а 

П
от
ст
ав

ка
  

БУЏЕТ ЗА 
2004 

ПОТРОШЕНИ 
СРЕДСТВА 

БУЏЕТ ЗА 
2004 

ПОТРОШЕНИ 
СРЕДСТВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 423  Комуникација и транспорт 2,660,000 2,168,066 57,000 48,700
  423111 Пошта 113,500 113,220  
  423112 Телефон и телефакс 1,581,500 1,520,599  
  423211 Горива и масла 500,000 265,647  
  423212 Гуми 55,000 11,670  
  423213 Резервни делови 200,000 149,502 57,000 48,700
  423214 Регистрација и осигурување на мот.возила 210,000 107,428  
      
 424  Материјали 2,170,000 1,957,866 92,000 88,715
  424111 Канцелариски материјали 558,000 557,919  
  424112 Списанија, весници и др. изданија 202,000 201,800 92,000 88,715
  424113 Ленти, касети и друго за АОП 452,000 451,867  
  424114 Други административни материјали 327,000 326,165  
  424115 Копирање, печатење и издавање 171,000 98,561  
  424611 Книги и учебници 180,000 82,358  
  424711 Средства за одржување хигиена 160,000 141,755  
  424712 Ситен инвентар, алат и други материјали за 

поправка 
90,000 77,441  

  424713 Други  материјали 30,000 20,000  
      
 425  Тековно одржување 1,224,000 964,291 422,000 322,724
  425111 Поправка и сервисирање на мот. возила  100,000 39,650 22,000 19,212
  425211 Услуги са чистење 154,000 142,304 400,000 303,512
  425214 Поправка на мебел 0 0  
  425215 Сервисирање на опрема 40,000 22,105  
  425216 Одржување на градежни објекти 693,000 692,911  
  425217 Дезинфекција, дезинсекција и дератизација 10,000 0  

  425218 Други услуги за одржување 40,000 0  
  425219 Одржување на софтверска и опрема 187,000 67,321  
      
 426  Договорни услуги 240,000 94,537 3,369,000 448,865
  426211 Канцелариски простор 0 0  
  426511 Семинари и конференции 190,000 44,640  
  426611 Банкарска провизија   
  426614 Осигурување на недвижности и права   
  426615 Осигурување на моторни возила  290,000 260,589
  426711 Преведувачи  40,000 0
  426712 Независни консултанти и експерти  80,000 0
  426714 Статистички истражувања   
  426716 Други стручни услуги  2,459,000 20,276
  426718 Други договорни услуги  500,000 168,000
  426811 Членарини во меѓународни организации 50,000 49,897  
  426812 Членарини во домашни организации   
      
 427  Други оперативни расходи 270,000 263,213 600,000 234,575
  427117 Репрезентација 270,000 263,213 300,000 234,575
  427122 Други оперативни расходи  300,000 0
      



 127

           Во денари
    Буџетски средства Сопствени средства 

П
от
ка
те
г.

 

С
та
вк
а 

П
от
ст
ав

ка
  

БУЏЕТ ЗА 
2004 

ПОТРОШЕНИ 
СРЕДСТВА 

БУЏЕТ ЗА 
2004 

ПОТРОШЕНИ 
СРЕДСТВА 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 428  Резерви* 15,000 15,000 0 0
  428112 Тековна резерва (разновидни расходи) 15,000 15,000  
      
   Капитални трошоци 2,751,000 2,577,051 23,010,000 0
      

46   Купување капитални средства 2,751,000 2,577,051 23,010,000 0
      
 462  Купување градежни објекти 0 0 9,750,000 0
  462112 Купување деловни објекти 0 0 9,750,000 0
      
 463  Мебел и канцелариска опрема 2,751,000 2,577,051 8,230,000 0
  463111 Купување канцелариски мебел 346,000 324,335 200,000 0
  463211 Купување канцелариска опрема 0 0 50,000 0
  463212 Купување информатичка опрема 2,405,000 2,252,716 7,710,000 0
  463218 Купување друга опрема  270,000 0
      
 464  Купување моторни возила 0 0 5,030,000 0
  464112 Други моторни возила 0 0 5,030,000 0
      
 468  Основно и специјално одржување 0 0 0 0
  468111 Реконструкција на градежни објекти 0 0  

* Во одобрениот буџет оваа ставка не се планира согласно со чл.24 од Законот за буџетите 
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ПРИЛОГ БРОЈ 23 
 

ЛИМА - Декларација на водечки упатства  за  принципите во ревизијата 
(Извадоци) 

 
Подолу се дадени деловите  7, 8 и 14 (во целина) од  ЛИМА - Декларацијата на 
водечките упатства  за  принципите во ревизијата. 
 
Дел 7. Финансиска независност на Врховните ревизорски институции  
 
1. Врховните ревизорски институции ќе бидат обезбедени со финансиски средства кои 
ќе им овозможат исполнување на задачите.  
 
2. Ако е потребно, Врховните ревизорски институции ќе имаат право за финансиски 
средства  директно да се обратат на јавното тело кое решава за националниот буџет. 
 
3. Врховните ревизорски институции ќе имаат право средствата што им се доделени 
како посебна "глава" во рамките на буџетот да ги користат во рамките на своите 
надлежности. 
 
Дел 8. Поврзаност со Собранието 
 
Независноста на Врховните ревизорски институции, која е загарантирана со Уставот и 
законот, исто така побарува од нив висок степен на иницијативност и автономија, дури 
и кога дејствуваат како агент на  Собранието и кога вршат ревизии по негови 
инструкции. Поврзаноста  помеѓу Врховната ревизорска институција и Собранието 
треба да биде поставена со националниот Устав во согласност со условите и 
барањата на односната земја. 
 
Дел 14. Ревизорски персонал 
 
1. Членовите и ревизорскиот персонал на Врховните ревизорски институции ќе ги 
имаат потребните квалификации и моралниот интегритет за да можат своите задачи 
целосно да ги вршат. 
 
2. При прием на нов персонал во Врховните ревизорски институции, соодветно 
значење ќе се даде на надпросечно знаење и способности и адекватно 
професионално искуство. 
 
3. Максимално внимание ќе се посвети на натамошниот професионален развој 
(теоретски и практичен) на членовите и ревизорскиот персонал на Врховните 
ревизорски институции како на работното место, така и на универзитетско и 
меѓународно ниво; таквиот развој ќе биде поттикнуван со сите можни средства од 
финансиска и организациска природа. Натамошниот развој ќе го надмине 
традиционалното познавање од областа на правото, економијата и сметководството и 
треба да вклучи познавање на техники на водење бизнис, како на пример електронска 
обработка на податоци. 
 
4. За да се обезбеди персонал со одлични квалитети, платите ќе бидат 
пропорционални на барањата за такво вработување. 
 
5. Во случај кога ревизорскиот персонал на одредена Врховна ревизорска институција 
не може да реши некој специфичен случај за кој е потребно посебно стручно знаење, 
може да бидат ангажирани експерти од надвор. 

 
  


