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Почитувани,

Исполнувајќи ја законската обврска, но пред сè чувствувајќи потреба 
со вас да ги споделиме новините и главните случувања во минатата 
година, Државниот завод за ревизија го изготви Годишниот извештај за 
извршените ревизии и за своето работење во 2010-та година. 

Во оваа „ретроспектива„ на нашето 
минатогодишно работење сакам да 
истакнам дека 2010-та година за Државниот 
завод за ревизија беше година на битни, 
суштински и позитивни промени. 

Промени, кои гарантираат поголема 
независност на Државниот завод за ревизија 
како клучен принцип во обезбедувањето 
на потребниот интегритет и кредибилитет 
на оваа институција. Година, во која е 
направен голем исчекор во правец на 
обезбедување целосна, функционална, 
организациска и финансиска независност 
на Државниот завод за ревизија како наша 
стратешка цел со висок приоритет. 

Овој исчекор беше овозможен со 
донесување на новиот Закон за 
државната ревизија во мај 2010 година. 
Не помалку значаен настан во оваа 
смисла е и иницијативата од пратениците 
во февруари 2011 година во Собранието 
на Република Македонија со која беше 
утврдена потребата од дополнување 
на Уставот на Република Македонија со 
што ќе се дефинира Државниот завод 
за ревизија како независна институција 
за надворешна ревизија на Република 
Македонија.

Во 2010 година направивме значителен 
напредок во спроведувањето на развојната 
стратегија и остварување на целите за 
обезбедување квалитет на ревизиите и 
рационално искористување на нашите 
севкупни капацитети. Особено внимание 
посветивме на поедноставување на 
форматот и на постапката за донесување 

на конечниот ревизорски извештај и 
спроведувањето на препораките од страна 
на субјектите на ревизија и надлежните 
органи.  

Бидејќи како главен државен ревизор, не 
гледам повисок приоритет од градењето 
на високо професионално обучени 
вработени кои во своето работење ги 
применуваат меѓународните стандарди и 
доследно го почитуваат етичкиот кодекс, 
би сакала да известам дека од минатата 
година државната ревизија ја вршат 33 
овластени државни ревизори, од вкупно 
79 ревизори. 

Минатата година посветивме значително 
внимание на унапредување на соработката 
со надлежните институции, а особено со 
Собранието на Република Македонија со 
цел подобро разбирање на ревизорските 
извештаи и дефинирање на идните 
активности за соработка по углед на 
европската пракса. 

За сите овие успеси да бидат можни, големи 
заслуги имаат вработените во Државниот 
завод за ревизија, кои годинава стекнаа 
статус на државни службеници и на кои 
им честитам на добро завршената работа 
и воедно им се заблагодарувам за нивниот 
активен придонес.

Со почит,

 Главен државен ревизор
Тања Таневска
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За Државниот завод за ревизија
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НЕЗАВИСНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

Државниот завод за ревизија е независна врховна ревизорска институција за 
надворешна ревизија, со надлежност да врши ревизија на употребата на јавните 
средства во Република Македонија. 

Надлежностите на Државниот завод за ревизија 
произлегуваат од Законот за државната ревизија, кој 
за прв пат е донесен во 1997 година и во изминатиот 
период повеќе пати е менуван и дополнуван, во насока 
на усогласување со основните принципи на Лима 
декларацијата за правилата и насоките на ревизијата. 

Во текот на мај 2010 година донесен е нов Закон за 
државната ревизија, кој произлезе од потребата за 
усогласување на работењето на Државниот завод за 
ревизија со стандардите и критериумите на Европската унија во оваа област 
и пред се со Мексико декларацијата за независност на врховните ревизорски 
институции. Со Законот за државната ревизија се обезбеди засилување на 
оперативната и финансиската независност на Државниот завод за ревизија и се 
дефинира начинот на вршење на ревизијата, како и постапката за донесување 
на конечен ревизорски извештај, што ќе придонесе во постигнување поголема 
ефективност и ефикасност во извршувањето на државната ревизија. 

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија 
кој е донесен во ноември 2010 година се изврши усогласување со Законот 
за државните службеници, со што се дефинира статусот на ревизорите како 
државни службеници, се утврдија звањата на овластените државни ревизори 
и државните ревизори соодветно на звањата на државните службеници и се 
утврдија коефициентите врз основа на кои се пресметува платата на овластените 
државни ревизори и државните ревизори. 



8



99

Со Државниот завод за ревизија раководи главен државен ревизор. Главниот 
државен ревизор има заменик и тие се независни во вршењето на своите задачи. 
Главниот државен ревизор и заменикот ги избира и разрешува Собранието на 
Република Македонија, со мандат од девет години, без право на повторен избор. 

Во текот на ноември 2010 година, а заради усогласување со новиот Закон за 
државната ревизија и Законот за државните службеници беа донесени нови акти 
за организација на работата на Државниот завод за ревизија и за систематизација 
на работните места, кои се веќе во примена. 

Организационата поставеност на Државниот завод за ревизија е во согласност 
со карактерот, обемот и степенот на сложеност за ефикасно вршење на 
работите и задачите од областа на ревизијата. Во таа насока работите и 
задачите ги извршуваат 11 /единаесет/ сектори и 2 /две/ одделенија, од кои 7 
сектори се директно вклучени во процесот на ревизијата (сектори за ревизија) 
и покриваат различни области од јавниот сектор, 1/еден/ сектор за ревизија 
на информационите системи, 1/еден/ сектор за унапредување на ревизиите 
и контрола на квалитетот и 2 /два/ сектора за административна поддршка. 
За независно извршување на работите и задачите, поврзани со внатрешната 
ревизија и управувањето со човечките ресурси функционираат две самостојни 
одделенија. 

ОРГАНИЗАЦИЈА И СТРУКТУРА 
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БУЏЕТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

Државниот завод за ревизија се финансира од Буџетот на Република Македонија 
во рамките на утврдените годишни лимити во согласност со утврдената фискална 
стратегија.

Финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија ги ревидира надворешно 
друштво за ревизија избрано од Собранието на Република Македонија. 
Извештајот на независниот ревизор претставува интегрален дел на Годишниот 
извештај. 

Извештајот од ревизијата го разгледува Собранието на Република Македонија 
заедно со Годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот 
завод за ревизија. 
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Во 2010 година буџетот на Државниот завод за ревизија изнесува 109.282 илјади 
денари од кои 62% се извори од централниот буџет и 38 % од сопствени приходи. 

Во мај 2010 година со донесување на новиот Закон за државната ревизија се 
укина одредбата со која Државниот завод за ревизија остваруваше приходи 
од наплата на надоместок за извршени ревизии кај одредена категорија на 
субјекти, со што единствен извор на финансирање на Државниот завод за 
ревизија претставува Буџетот на Република Македонија. 
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Расходи во 2010 годинаРасходи во 2010 година

Во 2010 година заврши реализацијата на МАТРА проектот (2009-2010), во 
соработката со Холандскиот суд за ревизија за финансирање на активностите 
за зајакнување на развојот и капацитетите на Државниот завод за ревизија. 
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ВРАБОТЕНИ 

Во 2010 година, Државниот завод за ревизија броеше 93 вработени, овластени 
државни ревизори, државни ревизори и вработени за административна поддршка, 
кои што имаат широк спектар на стручно знаење и искуство во областа на 
надворешната и внатрешната ревизија, правото, економијата, информатичката 
технологија и сметководството. Од вкупниот број на вработени 96% се со 
универзитетско образование од областа на економските, правните науки и 
информатичката технологија. Од вкупниот број вработени 79 се ревизори.

Во текот на 2010 година се спроведе испит за стекнување на звањето овластен 
државен ревизор, согласно Програмата за полагање на испитот, донесена 
од главниот државен ревизор, а одобрена од министерот за финансии. По 
спроведената постапка, со уверение за овластен државен ревизор се стекнаа 
22/дваесет и два/државни ревизори, со што вкупниот број на вработени кои 
поседуваат уверение се зголеми на 33/триесет и три/.
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Структура на вработените по полова припадностСтруктура на вработените по полова припадност

Структура на вработените по образованиеСтруктура на вработените по образование

Старосна структура на вработенитеСтаросна структура на вработените
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ОБУКА НА ДРЖАВНИТЕ РЕВИЗОРИ 

Во функција на остварување на стратешките цели за јакнење на капацитетите на 
институцијата, во делот на развојот на професионалните и стручни капацитети, 
во 2010 година, Државниот завод за ревизија организираше обуки од следните 
области:

 ● Вовед во државна ревизија (финансиска ревизија, ревизија на успешност и 
ИТ ревизија) за нови вработени во Државниот завод за ревизија - со обучувачи 
од Државниот завод за ревизија;

 ● Пишување ревизорски извештаи и запознавање со нови методолошки 
упатства (целна група: раководители на тимови, помошници на главниот 
државен ревизор, советници на главниот државен ревизор и сектор за развој) 
во соработка со Холандскиот суд за ревизија; 

 ● Вовед во CAAT’s IDEA software за државните ревизори - со обучувачи од 
Државниот завод за ревизија;

 ● Централизирано работење (споделување документи, информации и 
податоци) и новини од пакетот за канцелариско работење MS Office 2007 за 
вработените во Државниот завод за ревизија - со обучувачи од Државниот 
завод за ревизија;

 ● Градење на капацитетите и комуникациски вештини, за поискусни ревизори 
– со надворешни презентери;

 ● Работилница - Емоционална интелигенција во деловно комуницирање, за 
сите вработени на Државниот завод за ревизија – со надворешни презентери;

 ● Основна и специфична законска регулатива за вработените во Државниот 
завод за ревизија во рамки на секторите за ревизија.

Во 2010 година продолжи соработката со Холандскиот суд за ревизија во 
рамките на проектот МАТРА. Во делот на активностите од проектот, реализирана 
е напредна обука за CAAT’s IDEA software за ИТ ревизорите на Државниот завод 
за ревизија, учество на семинар за ревизија на големи ИТ проекти, извршени 
се 4 пилот ревизии (2 финансиски и 2 ревизии на успешност) како и обуки на 
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работно место. Преку пилот ревизиите, ревизорите имаа можност во пракса да 
разменат искуства со колегите од ХСР за одделни аспекти од планирањето и 
извршувањето на ревизиите. 

Во 2010 година, 13 претставници на Државниот завод за ревизија учествуваа 
на 6 работилници, семинари и состаноци на работни групи на различни 
теми во организација на INTOSAI, EUROSAI, SIGMA и други. Ги истакнуваме: 
Координираната паралелна ревизија на програмите за вработување на лица со 
посебни потреби; Follow up семинарот за ревизија/оценка на системот на PIFC/
ЈВФК1 во организација на СИГМА и ВРИ2 на Босна и Херцеговина; состанокот за 
планирање на ревизијата IDI - TP PDMA3 – Програма за ревизија на управување 
со јавниот долг; семинарот на РГ на EUROSAI за ревизија на животна средина 
(EUROSAI WGEA) на климатски промени и др.

 

1 Јавна внатрешна финансиска контрола (Public Internal Financial Control)
2 Врховна ревизорска институција
3 Иницијатива за развој на ИНТОСАИ (INTOSAI Development Initiative) - Trans 
  Regional programme Public Debt Management Audit (Ревизија на управување 
  со јавен долг)
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РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ И МЕТОДОЛОГИЈА 

Стандардизацијата на професионалните барања и потребата од усогласеност 
со меѓународните стандарди налага развој на методологија за вршење 
ревизија како поддршка на ревизорската работа во согласност со промените 
во опкружувањето, меѓународните трендови и најдобрата пракса. Државниот 
завод за ревизија ги следи сите нови достигнувања на методолошката и 
ревизорска пракса во светот преку учество на работилници, семинари и други 
форми на презентација на методолошки документи и пракса организирани и 
подготвени од комитетите и работните/регионални групи на INTOSAI и други 
професионални тела за развој и воспоставување професионални стандарди. 
Во оваа насока Државниот завод за ревизија редовно врши ажурирање на 
постојните методолошки упатства и подготвува нови упатства согласно 
прифатените стандарди за ревизија (ISSAI4/ INTOSAI GOV5) и други стандарди и 
документи подготвени од други професионални тела.

Како дел од активностите во рамките на проектот МАТРА со Холандскиот суд за 
ревизија се работеше на дефинирање на политики за следење на препораките 
во ревизорските извештаи. Прашањето на постоење на ефективни механизми за 
следење на препораките е третирано во повеќе документи на INTOSAI. Државниот 
завод за ревизија во минатата година продолжи да ги надградува механизмите 
за следење на наодите и препораките дадени во ревизорските извештаи. За 
овие цели беше подготвена техничка спецификација со дефинирани параметри 
и набавен софтвер за анализа на податоците од ревизорските извештаи и други 
податоци. Софтверот опфаќа широк спектар на параметри за анализа (податоци 
од годишна програма; доставени нацрт и конечни ревизорски извештаи; анализа 
на наоди и препораки; ревизорски мислења и заклучоци; повратни информации 
за преземени мерки; доставени ревизорски извештаи до надлежни органи и др.). 

4 Меѓународни стандарди на Врховни ревизорски институции (International Standards for Supreme
  Audit Institutions)
5 INTOSAI Guidance for Good Governance
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За дефинирање на соодветни стандарди за нивото на квалитет на ревизиите 
и резултатите од нив, Државниот завод за ревизија во 2010 година во рамките 
на активностите на проектот МАТРА со Холандскиот суд за ревизија подготви 
Упатство за осигурување на квалитет на ревизиите. Ова Упатство заедно со 
Упатството за контрола на квалитет на ревизиите даваат основа и ги дефинираат 
постапките за осигурување квалитет на ревизиите во сите фази на ревизорскиот 
процес. 

Во наредниот период ќе продолжи ажурирањето на постојните и подготовката 
на нови упатства за вршење на ревизија и имплементација на големиот број 
на стандарди за финансиска ревизија, ревизија на успешност и ревизија на 
усогласеност како и други документи и материјали усвоени на XX конгрес на 
ВРИ (INCOSAI6) за вршење државна ревизија. 

6 International Congress of  Supreme Audit  Institutions
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ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И РЕВИЗИЈА 

Во 2010 година активностите се реализираа согласно целите дефинирани 
во стратешките документи за развој на информациониот систем, примена на 
информатичка технологија и нејзино рационално и ефикасно искористување 
во ревизијата. Во таа насока успешно функционираат имплементираните 
системи за централизирано чување и размена на податоци, за електронската 
пошта, системот за архивско работење, системот за внатрешно информирање 
на вработените, интегриран финансиски информационен систем и е обезбеден 
пристап на интернет за ревизорите кога извршуваат теренска работа.

Во делот на поддршка за анализа на податоци и информации од ревизорските 
извештаи и други податоци, кон крајот на 2010 година се набави софтвер за 
анализа на овие податоци. 

Континуираната поддршка на ревизијата во делот на преземање и анализа на 
базите на податоци на субјектите предмет на ревизија и натаму продолжува. 
Во анализата употребени се компјутерски потпомогнати ревизорски техники 
(CAAT’s) и ИДЕА софтвер. Во рамките на активностите од МАТРА проектот со 
Холандскиот суд за ревизија, сертифицирани се 4 (четири) ИT ревизори за 
напредна работа со ИДЕА софтверот.

Кај дел од ревидираните субјекти извршена е оценка на ИТ системот при што е 
идентификувано отсуство на пишани и одобрени ИТ политики и процедури со 
кои се регулираат сигурносните мерки за заштита на информациониот систем, 
како и управување со информациониот систем согласно законските прописи, 
стандарди и најдобри пракси. Употребата на пишани и одобрени ИТ политики и 
процедури овозможува поефикасна заштита на информациониот систем, точност 
и веродостојност на записите и подобрување на целосната институционална 
ефикасност.
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РЕВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ ВО 2010 ГОДИНА НИЗ БРОЈКИ 

196 196 РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕВИЗИИ НА РЕГУЛАРНОСТ

6 РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕВИЗИИ НА УСПЕШНОСТ

169169 РЕВИДИРАНИ СУБЈЕКТИ 

1.0671.067 БРОЈ НА НАОДИ ВО РЕВИЗОРСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

927927 БРОЈ НА ДАДЕНИ ПРЕПОРАКИ ВО РЕВИЗОРСКИТЕ 
ИЗВЕШТАИ

122122 ПРОВЕРКИ НА РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ 

430430 СПРОВЕДЕНИ ПРЕПОРАКИ 

162.038162.038 МИЛИОНИ ДЕНАРИ РЕВИДИРАНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ

94.35594.355 МИЛИОНИ ДЕНАРИ РЕВИДИРАНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

180180 РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ДОСТАВЕНИ ДО СОБРАНИЕТО 
НА РМ

1616 РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ДОСТАВЕНИ ДО ЈАВНОТО 
ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМ

1111 РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ДОСТАВЕНИ ДО ДРЖАВНАТА 
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА НА РМ
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Во 2010 година извршени се 87 ревизии (2009 - 90 ревизии) од кои 77 финансиски 
ревизии (3 - задолжителни и 74 ревизии на други субјекти согласно ГП), 2 тематски 
ревизии, 1 ревизија на усогласеност, 1 ИТ ревизија и 6 ревизии на успешност. 

Од извршените ревизии издадени се 202 (2009 – 170) ревизорски извештаи од кои 
192 - за финансиска ревизија (2009 – 157), 2 - за тематски ревизии (2009 – 10), 1 за 
ревизија на усогласеност, 1 за ИТ ревизија и 6 за ревизии на успешност (2009 – 3). 

Во следната табела даден е преглед на бројот на извршени ревизии и издадени 
извештаи со структура на податоците за две години:

Преглед на извршени ревизии и структураПреглед на извршени ревизии и структура

Вид ревизија 2010 2009
Број на извршени ревизии и структура
Број Структура Број Структура

1 2 3 4 5
Финансиски ревизии 77 88,51% 77 85,56%
Тематски ревизии/за посебни 
намени 2 2,30% 10 11,11%

Ревизии на усогласеност 1 1,15% 0 0,00%
ИТ ревизии 1 1,15% 0 0,00%
Ревизии на успешност 6 6,90% 3 3,33%
Вкупно ревизии 87 100% 90 100%

ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ И ИЗДАДЕНИ ИЗВЕШТАИ 
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Преглед на издадени извештаи и структураПреглед на издадени извештаи и структура

Вид ревизија

2010 2009
Број на издадени извештаи 

и структура
Број Структура Број Структура

1 2 3 4 5
Финансиски ревизии 192 95,05% 157 92,35%
Тематски ревизии/за посебни 
намени 2 0,99% 10 5,88%

Ревизија на усогласеност 1 0,50% 0 0,00%
ИТ ревизија 1 0,50% 0 0,00%
Ревизии на успешност 6 2,97% 3 1,76%
Вкупно 202 100% 170 100%

88.51%

2.30%

1.15% 1.15%
6.90%

 

  

  

 

  

95.05%

0.99%

0.50% 0.50%
2.97%

   

  /   
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Субјекти опфатени со ревизија по видови на ревизии во 2010 годинаСубјекти опфатени со ревизија по видови на ревизии во 2010 година

За постигнување на целите на извршените ревизии, преку разни форми на 
ревизија на сметководствени евиденции, документи, анализи, економичност 
на административни активности, ефикасност во искористување на ресурсите 
и ефективност во работењето во однос на постигнатите цели, со ревизија се 
опфатени 169 субјекти за сите видови ревизии. Во следниот преглед е дадена 
структура на опфатените субјекти со ревизија по видови ревизии: 

Вид ревизија
2010 2009

Субјекти Структура Субјекти Структура
1 2 3 4 5

Финансиски ревизии 81 47,93% 85 44,97%
Тематски ревизии/за посебни 
намени 12 7,10% 20 10,58%

Ревизии на усогласеност 1 0,59% 0 0,00%
ИТ ревизии 3 1,78% 0 0,00%
Ревизии на успешност 72 42,60% 84 44,44%
Вкупно 169 100% 189 100%

47,93%

7.10%0.59%
1.78%

42.60%

  

  /  
 

  

 

  



2323

Ревизии на спроведување на препоракитеРевизии на спроведување на препораките

Во 2010 година Државниот завод за ревизија изврши 72 (2009 – 37) ревизии на 
спроведување на препораките во функција на утврдување на степенот на нивното 
спроведување, при што беа извршени проверки на препораките содржани 
во 122 конечни ревизорски извештаи (2009- 55 проверки и 1 ревизија). Може 
да се заклучи дека во 2010 година бројот на извршени ревизии за следење на 
препораките дадени во конечните ревизорски извештаи е двојно зголемен во 
споредба со 2009 година. 

Ревизии на спроведување на 
препораките

2010 2009 Индекс (2/3)

1 2 3 4
Број на ревизии на спроведување на 
препораките 72 37 194,59%

Број на ревизорски извештаи кај кои се 
извршија проверки на спроведување на 
препораките  

122 55 221,82%

Ревидирани јавни приходи и расходи во 2010 годинаРевидирани јавни приходи и расходи во 2010 година

Вкупните износи на ревидирани јавни приходи и расходи по извршените ревизии 
на финансиските извештаи за 2009 и 2010 година се прикажани во следните два 
прегледа:

Ревидирани јавни приходи во 2010 година Ревидирани јавни приходи во 2010 година 

( во милиони денари )

Ревидирани јавни приходи  
2010 2009

Приходи Структура Приходи Структура
1 2 3 4 5

Централен буџет на Р.Македонија 97.665 60,27% 96.591 54,21%
Буџети на Единици на локална 
самоуправа и единки корисници 7.453 4,60% 5.971 3,35%

Буџети на фондови 52.712 32,53% 71.133 39,92%
Јавни претпријатија 1.381 0,85% 4.477 2,51%
Други институции 2.827 1,74% 0 0,00%
Вкупно 162.038 100% 178.172 100%
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Во структурата на ревидираните јавни приходи во 2010 година по годишните 
сметки за 2009 година, приходите на Централниот буџет на Република Македонија 
учествуваат со 60,27%, приходите на буџетите на Единиците на локална 
самоуправа и единки корисници учествуваат со 4,60%, приходите на буџетите на 
фондовите на ниво на Република Македонија учествуваат со 32,53%, приходите 
на Јавните претпријатија со 0,85% и приходите на другите институции со 1,74%.

Ревидирани јавни расходи во 2010 годинаРевидирани јавни расходи во 2010 година

Во структурата на ревидираните јавни расходи во 2010 година по годишните 
сметки за 2009 година, расходите на корисниците на Централниот буџет на 
Република Македонија учествуваат со 36,41%, расходите на корисниците на 
буџетите на Единиците на локална самоуправа и единките корисници учествуваат 
со 6,85%, расходите на буџетите на фондовите на ниво на Република Македонија 
учествуваат со 52,35%, расходите на Јавните претпријатија учествуваат со 1,55 и 
расходите на другите институции со 2,85%.

60.27%

4.60%

32.53%

0.85% 1.74%    .
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Ревидирани јавни расходи
2010 2009

Расходи Структура Расходи Структура
1 2 3 4 5

Централен буџет на Р.Македонија 34.353 36,41% 41.602 34,24%
Буџети на Единици на локална 
самоуправа и единки корисници 6.463 6,85% 6.218 5,12%

Буџети на фондови 49.395 52,35% 68.471 56,35%
Јавни претпријатија 1.459 1,55% 5.218 4,29%
Други институции 2.685 2,85% 0 0,00%
Вкупно 94.355 100% 121.509 100%

(во милиони денари)

36.41%

6.85%

52.35%

1.55% 2.85%    .
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РЕВИЗОРСКИ МИСЛЕЊА 

Примарна цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на 
ревизорот да изрази мислење за тоа дали: 

 ● финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската 
положба и резултатот на финансиските активности, и

 ● дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани 
во финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставени политики.

Согласно поставените цели во ревизорските извештаи, изразени се мислења за 
финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи. 

Во ревизорските извештаи за финансиски извештаи за 2009 година, изразени се: 
43,8% - мислења без резерва (позитивни мислења); 21,4% - мислења со резерва; 
12,9% - негативни мислења, и 21,9% - воздржување од давање мислење.

За усогласеност со закони и прописи изразени се: 37,2% - мислења без резерва 
(позитивни мислења); 23,0% - мислења со резерва; 32,5% - негативни мислења, и 
7,3% - воздржување од давање мислење.

Со оглед на широкиот мандат на државната ревизија од околу 1.400 субјекти 
предмет на ревизија, со годишната програма за работа на Државниот завод 
за ревизија се опфаќаат субјекти предмет на ревизија согласно одредбите на 
Законот за државната ревизија како задолжителни и селектиран број на субјекти 
согласно одредбите од Законот за државната ревизија. За таа цел во 2010 година 
се опфатени и 43 субјекти кај кои за прв пат се врши финансиска ревизија, што 
преставува 53% од бројот на субјекти предмет на финансиска ревизија во 2010 
година. Во вкупниот број на ревизорски извештаи, ревизорските извештаи за 
овие субјекти учествуваат со околу 68%.
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Подолу е даден преглед на изразени мислења со структура - за финансиските 
извештаи и за усогласеност со закони и прописи за 2009 година, содржани во 
ревизорските извештаи во 2010 година. 

Преглед на изразени мислења за финансиски извештаи и за Преглед на изразени мислења за финансиски извештаи и за 
усогласеност со закони и прописиусогласеност со закони и прописи

Ревизорско мислење финансиски извештаи усогласеност со закони и 
прописи

Број на 
извештаи

Структура Број на 
извештаи

Структура

 2009 2009 2009 2009
Мислење без резерва 
(позитивно) 78 43,82 71 37,17

Мислење со резерва 38 21,35 44 23,04
Негативно мислење 23 12,92 62 32,46
Воздржување од давање 
мислење 39 21,91 14 7,33

Вкупно 178 100% 191 100%

Структура на изразени мислења за финансиски извештаиСтруктура на изразени мислења за финансиски извештаи

43.82%

21.35%

12.92%

21.91%

  
 ( ) 
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Структура на изразени мислења за усогласеност со закони и прописиСтруктура на изразени мислења за усогласеност со закони и прописи

Покрај ревизорските мислења за сетот на финансиски извештаи, во 13 ревизорски 
извештаи изразени се подвоени мислења за Билансот на приходи и трошоци/
Биланс на успех и Билансот на состојба.

37.17%

23.04%

32.46%

7.33%
   

( ) 
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Ревизијата, како неопходен дел од контролниот систем, има за цел навреме да 
ги открие отстапувањата од прифатените стандарди и повредите на принципите 
на законитост, ефикасност, ефективност и економичност во раководењето со 
јавните средства за да може да се преземат корективни мерки во поединечни 
случаи и да се преземат чекори со кои отстапувањата и повредите во иднина ќе 
се спречат или отежнат. 

Согласно Законот за државната ревизија, законскиот застапник на субјектот на 
ревизија е должен да го извести Државниот завод за ревизија и органот надлежен 
за надзор и контрола за преземените мерки во врска со наодите и препораките 
во ревизорските извештаи, во рок од 90 дена од приемот на конечниот извештај. 

Државниот завод за ревизија го следи спроведувањето на препораките во 
ревизорските извештаи во рамки на вршењето на редовните ревизии, посебните 
ревизии и на проверките на спроведувањето на препораките, како и преку 
примените информации од субјектите. 

Во 2010 година Државниот завод за ревизија изврши 72 ревизии на спроведување 
на препораките од субјектите предмет на ревизија (2009 – 37), при што беше 
извршена проверка на 816 препораки содржани во 122 конечни ревизорски 
извештаи (2009 - 55 ревизорски извештаи и 1 ревизија), што во споредба со 2009 
година, кога беа дадени 459 препораки, преставува зголемување од 78%. 

По извршените ревизии според Годишната програма за 2010 година, Државниот 
завод за ревизија даде 927 препораки. До денот на подготовката на Годишниот 
извештај за 2010 година, за 404 препораки не е истечен законскиот рок за 
известување за преземените мерки. Од вкупно 523 препораки за кои рокот за 
добивање повратни информации за спроведување е истечен, 430 се целосно или 
делумно спроведени, односно спроведувањето е во тек, 10 препораки субјектот 
планира да ги спроведе, а 64 препораки не се спроведени (поврзани со други 
надлежни органи, надворешни фактори или несогласувања). За 19 препораки 
субјектот не се изјаснил или не доставил доволно информации за постапувањето 
по препораките.

ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ ПО РЕВИЗОРСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 
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Во следниот преглед се дадени податоци за статусните категории на преземените 
мерки по дадените препораки за 2010 и 2009 година:

Опис
2010 2009

Број Структура Број Структура
Препораки кои се целосно или делумно 
спроведени или се во тек 430 82,22% 630 80,15%

Препораки кои субјектот планира да ги 
спроведе 10 1,91% 5 0,64%

Препораки кои не се спроведени (не се 
преземени мерки поради надворешни 
фактори, не се согласува, поврзано е со 
други надворешни фактори, надлежни 
органи и сл.)

64 12,24% 113 14,38%

Препораки за кои нема доволно 
информации за преземени мерки 19 3,63% 38 4,83%

Вкупно (препораки за кои рокот од 
90 дена за повратни информации е 
истечен)

523 100,00% 786 100,00%

82.22%

1.91%

12.24%
3.63%
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Општа е констатацијата дека субјектите кои биле предмет на ревизија 
постапуваат по дадените препораки во ревизорските извештаи на Државниот 
завод за ревизија. Од анализите на прибраните податоци може да се види дека 
од 523 препораки по кои субјектите требало да преземат мерки, до денот на 
подготовката на овој Годишен извештај целосно или делумно се спроведени 430 
препораки, што преставува висок процент на постапување од 82%. 

За целите на континуирано следење на спроведувањето на препораките 
Државниот завод за ревизија и понатаму ќе ги користи различните пристапи за 
прибирање на информации за преземени мерки по дадените препораки преку 
кои се опфаќаат и препораките кои бараат подолг период за имплементација. Во 
таа насока е набавен и софтвер за анализа на податоци од ревизорски извештаи 
и други информации.
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СОРАБОТКА СО НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 

Соработката со Собранието на Република Македонија се одвива во континуитет 
во повеќе насоки. Согласно Законот за државната ревизија конечните ревизорски 
извештаи се доставуваат до Собранието на Република Македонија. По овој 
основ по извршените ревизии согласно Годишната програма за 2010 година, до 
Собранието на Република Македонија се доставени 180 ревизорски извештаи.

На седница одржана на 14 септември 2010 година, Собранието на Република 
Македонија го разгледа Годишниот извештај за извршените ревизии и за 
работењето на Државниот завод за ревизија за 2009 година и усвои заклучоци 
во насока на преземање мерки од страна на Владата на Република Македонија 
и надлежните органи во функција на подобрување на надзорот и трошењето на 
јавните средства.

Во рамки на активностите на проектот 
МАТРА – претпристапна помош, во соработка 
со Холандскиот суд за ревизија, во јуни 
2010 година во Скопје се реализираше 
работилница на тема „Подобрување на 
соработката помеѓу Државниот завод 
за ревизија и Собранието на Република 
Македонија“. На работилницата беа 
презентирани искуствата од земјите 
членки на ЕУ за соработката меѓу ВРИ 
и нивните Парламенти. Пошироката цел 

на работилницата беше да се дефинираат можни решенија и механизми за 
разгледување на ревизорските извештаи од страна на Собранието на Република 
Македонија, што ќе придонесе за зголемување на нивниот ефект и зајакнување 
на одговорноста во управувањето со јавните средства во Република Македонија. 

Унапредувањето на соработката со Собранието на Република Македонија е 
еден од приоритетите на Државниот завод за ревизија во наредниот период.
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Во 2010 година продолжува соработката со Јавното обвинителство на Република 
Македонија. Јавното обвинителство редовно известува за постапувањето по 
ревизорските извештаи со доставување на квартални и поединечни известувања. 
Во овој период до Јавното обвинителство на Република Македонија се доставени 
16 ревизорски извештаи за кои е оценето дека содржат наоди за постоење на 
основано сомнение за сторен прекршок или кривично дело. 

До Државната комисија за спречување на корупцијата се доставени 
11 ревизорски извештаи.
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ТРАНСПАРЕНТНОСТ 

Транспарентноста на Државниот завод за ревизија, дефинирана како една од 
клучните стратешки цели во неговото работење, во изминатата година беше 
искажана низ повеќе форми. Покрај приоритетната обврска за континуирано 
објавување на конечните ревизорски извештаи на официјалната веб-страница, 
за резултатите од работењето на Државниот завод за ревизија и за неговите 
активности, јавноста беше информирана и преку директни контакти со медиумите 
и новинарите. 

Во текот на 2010 година работењето на Државниот завод за ревизија беше тема 
на интерес и на дневно - информативни професионални веб-изданија и веб-
сајтови  кои имаат третман на нов вид на медиум во македонскиот информативен 
простор. 

Во соработка со Македонскиот 
институт за медиуми (МИМ) беа 
одржани три регионални тркалезни 
маси на тема „Користење и разбирање 
на извештаите на Државниот завод 
за ревизија“. На регионалните 
средби во Штип, Битола и Тетово 
присуствуваа локалните медиуми 
и новинари, како и претставници 
на субјектите кои биле предмет на 
државна ревизија од овие региони. 

На истата тема се одржа и работилница во Скопје на која учествуваа новинарите 
од повеќе градови во Републиката.
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Веб-страницата на Државниот завод за ревизија во 2010 година беше посетена 
од 156.363 посетители, што претставува зголемување во однос на 2009 година 
за 29.862 посетители. Ова, на извесен начин покажува зголемен интерес на 
јавноста за работењето на Државниот завод за ревизија и за резултатите од 
неговата работа. 

Во 2010 година до Државниот завод за ревизија беа доставени 9 барања за 
пристап до информации од јавен карактер со кои располага Државниот завод 
за ревизија. 
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Ревизорски активности
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ГЛАВНИ АСПЕКТИ ОД УТВРДЕНИТЕ СОСТОЈБИ СО РЕВИЗИИТЕ ВО 
2010 ГОДИНА КАЈ ОСНОВНИОТ БУЏЕТ, БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ 
И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ОСНОВЕН БУЏЕТОСНОВЕН БУЏЕТ

Значајни сегменти во Основниот буџет на Република Македонија, кои беа 
предмет на ревизија во 2010 година, претставуваат функционирање на 
Трезорската канцеларија, реализација на планираните даночни и неданочни 
приходи и користење на буџетските средства, односно трансфер на истите до 
буџетските корисници. 

Во услови кога Трезорската канцеларија законски е задолжена да ги евидентира 
сите трансакции во Трезорската главна книга од страна на сите буџетски 
корисници, постои поддршка за овие трансакции од страна на застарен софтвер, 
кој не обезбедува целосна информација за сите трансакции кои се однесуваат 
за сите буџетски корисници и не овозможува целосно придржување кон 
сметководствените принципи и начела пропишани со Законот за сметководството 
за буџетите и буџетските корисници. Идејата да се набави и имплементира нов 
современ софтвер постои неколку години, но се уште не е реализирана. 

Во однос на реализацијата на планираните даночни 
и неданочни приходи, потребно е да се констатира  
постоењето на значаен ризик во навременоста и 
целосноста во наплатата на неданочните приходи, 
пред сé во делот на приходите по основ на концесии 
и од продажба на општествени станови. Имено, 
за наплата на приходите по основ на концесии во 
Министерството за финансии не е ажуриран регистарот 
на склучени договори за концесии. Министерствата,  

даватели на концесии, не ја почитуваат обврската и не доставиле податоци за 
склучените договори. Во отсуство на соодветна евиденција на концесионерите и 
контрола на начинот и динамиката на експлоатирање на минералните суровини, 
кои претставуваат извори од национално ниво и обезбедуват соодветни 
приходи на државата, основниот буџет се соочува со нецелосно и ненавремено 
остварување на приходи по овој основ. 
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Во однос на наплатата на приходите од продажба на општествените станови не 
е воспоставена единствена евиденција за непродадените станови, склучените 
договори од продадените станови и прибраните средства по основ на 
продажбата. 

Одредбите од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија 
за 2009 година овозможуваат Владата на Република Македонија, односно 
министерот за финансии да одобрува средства како финансиски план (право 
на трошење) од разделот Функции на државата во раздел на друг буџетски 
корисник. Со одлуки на Влада, од разделот Функции на државата исплатени се 
средства на одделни буџетски корисници над одобрените буџети, за намени кои 
по својата природа можеле да се планираат или во процесот на подготовка на 
буџетот на Функции на државата, или во процесот на подготовка на буџетите на 
одделните буџетски корисници. 

Од Буџетот на Република Македонија има одлив на средства кај одделни буџетски 
корисници за ангажирање на лица преку агенции за привремени вработувања, 
на работни места кои се предвидени во актот за систематизација на работни 
места. Оваа состојба не е во согласност со одредбите од Законот за агенциите 
за привремени вработувања и создава можност за субјективен пристап при 
одлучувањето за ангажирање на овие вработувања.

Буџетот на Република Македонија нема законска обврска да изготвува Биланс на 
состојба, односно да го искажува имотот, побарувањата и обврските, што може 
да има влијание на планирањето на идните приходи при креирање на Буџетот на 
Република Македонија.

РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛАРЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА 

Во Република Македонија функционираат неколку 
регулаторни тела во различни области. Со ревизијата 
извршена кај Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, Агенцијата за енергетика и 
Агенцијата за електронски комуникации констатирано 
е дека кај дел од нив се спроведува активност на 
купување на државни записи, која не е предвидена 
ниту во одделните закони, ниту со финансискиот план 
на овие тела.
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Со новите измени на Законот за електронски комуникации, во член 88-а е 
пропишана обврска вишокот на приход по оданочување утврден врз основа 
на финансиските извештаи за 2005, 2006, 2007 и 2008 година, Агенцијата да ги 
уплати на сметката на Буџетот на Република Македонија во рок од шест месеци 
од денот на влегување во сила на овој закон, при што истиот треба да се намени 
за развој на дигиталната терестријална телевизија во Република Македонија, 
односно за реализација на Акцискиот план за премин од аналогно во дигитално 
терестријално телевизиско емитување. Ревизијата укажува дека во Законот за 
електронски комуникации овие одредби се контрадикторни со одредбите од 
член 26 став (6) според кои нереализираните средства од годишниот финансиски 
план на Агенцијата од претходната година се пренесуваат во годишниот 
финансиски план на Агенцијата за наредната година.

Со Закон за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија во 
2005 година е основана Агенцијата заради поддршка на Владата на Република 
Македонија во спроведувањето на енергетската политика.

Оваа значајна институција функционира во услови кога законската регулатива 
не дава јасно разграничување на улогата и надлежностите на институциите 
инволвирани во енергетскиот сектор. Имено, со Законот за основање на 
Агенцијата не се јасно прецизирани надлежностите на истата, како значаен 
сегмент во областа на енергетиката, енергетската ефикасност и искористувањето 
на обновливите извори за производство на електрична енергија.

Согласно Законот за енергетика, енергетската политика се утврдува со 
Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија. Стратегијата 
за развој на енергетиката во Република Македонија е донесена од страна на 
Владата во текот на 2010 година. 

Имајќи ги предвид различните толкувања добиени од Министерството за 
финансии за начинот на водење на сметководствената евиденција кај одделни 
регулаторни тела, се наметнува потребата да се донесе единствено законско 
решение за начинот на водење на сметководствената евиденција, како и начинот 
на управување на овој вид субјекти.  
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УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 

Управата за јавни приходи согласно Законот за Управата за јавни приходи ги 
утврдува даноците и врши наплата на истите. Побарувањата по основ на даноците 
претставуваат идни приливи на Централниот буџет, но истите не се искажани во 
финансиските извештаи на Буџетот на Република Македонија, бидејќи според 
одредбите од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници, 
Буџетот на Република Македонија нема обврска да ги искажува ненаплатените 
побарувања и неизмирените обврски. Побарувањата по основ на даночниот 
долг не се искажани во финансиските извештаи на Управата за јавни приходи, 
поради тоа што се уплатуваат на сметката на Централниот буџет на Република 
Македонија. Заради наведената системска слабост побарувањата по основ на 
даночниот долг не се евидентирани во ниту еден финансиски извештај, а истите 
претставуваат база на информации потребни за креирање на макроекономската 
политика и подготовка на Буџетот.

Една од активностите на Управата за јавни приходи 
е евидентирање на запленетата стока по основ на 
неплатениот даночен долг на даночните обврзници. 
Но, за овие активности Управата за јавни приходи 
нема изготвено завршна сметка за депозитната сметка 
наменета за активностите поврзани со запленетата 
стока, иако во текот на 2009 година констатиран е 
промет, кој произлегува од продажба на запленет 
имот од даночни обврзници кои не ги подмириле 

своите даночни обврски. Во текот на 2010 година подобрени се условите 
за менаџирање со запленетата стока. Со одлука на Владата на Република 
Македонија е доделен градежен објект за сместување на формираниот Центар 
за складирање и впарување на запленети движни ствари, со што се очекува да се 
надминат слабостите од минатиот период. Во правец на поуспешно менаџирање 
изготвена е оперативна инструкција за регулирање на прашањата за одземање, 
продавање, евидентирање и аукција на одземените движни ствари. 
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ИТ РЕВИЗИЈА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТОИТ РЕВИЗИЈА НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО
НА ЗАЕДНИЧКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТАРНА ЗАЕДНИЧКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТАР

Во 2010 година, Државниот завод за ревизија изврши ИТ ревизија на 
функционирањето на Заедничкиот информационен центар. 

Во ИТ ревизијата е постапено согласно COBIT 4.1 
(Контролни цели за информатичка технологија и 
сродно), при што е направена анализа на целта 
„Воспоставување континуитет и достапност на 
услугата“, со цел да се ограничи опсегот на ревизијата 
и заради фактот што 24 државни органи се потпираат 
на достапноста на сметководствениот систем на 
Службата за општи и заеднички работи. Државните 
органи, корисници на оваа услуга, со своите буџети 
во 2009 година учествуваат со 13,33%, односно со 
12,92% во 2010 година, во однос на Основниот буџет 
на Република Македонија.

Заедничкиот информационен центар функционира согласно планираните 
намени и согласно релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени 
политики, освен во одделни сегменти поради: недостиг на организациона 
единица која би се грижела за целосно одржување на системот, недефинирани 
просторни услови за употреба на систем сала, непостоење на ИТ стратегија, 
како и недостиг на пишани политики и процедури за информатичка технологија 
и ИТ безбедност. Наведеното влијае кон зголемување на ризикот од можноста за 
невоспоставување континуитет и достапност на услугата.

Дадени се препораки со цел да се подобри организационата поставеност на 
Заедничкиот информационен центар, да се подобри управувањето со истиот и 
да се изготват ИТ Стратегија и процедури.
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Во 2010 година извршивме хоризонтална финансиска ревизија и ревизија на 
усогласеност со законите и прописите од областа на основното и средното 
образование и студентскиот стандард, со цел да се лоцираат слабостите во 
извршувањето на оваа дејност и да се укаже на потребата од надминување на 
утврдените состојби кои го забавуваат развојот и подобрување на условите во 
образовниот процес. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Со ревизијата ги опфативме Министерството за 
образование и наука како орган на извршната власт кој 
ја креира и спроведува политиката на образованието, 
6 државни студентски домови кои се носители на 
дејноста за обезбедување квалитетен ученички и 
студентски стандард, како и 8 средни училишта и 
6 основни училишта чие работење е пренесено во 
надлежност на единиците на локалната самоуправа 
на чија територија се наоѓаат. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАМИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

Со извршената ревизија во Министерството за образование и наука утврдивме 
системска слабост при реализацијата на програмите за изградба и реконструкција 
на основните и средни училишта која произлегува од одредбите на Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 2009 година. Според овој 
Закон, буџетските корисници треба да искористат најмалку 30% од планираните 
капитални расходи до 30 јуни во тековната година, за да не бидат вратени 
одобрените средства во Буџетот на Република Македонија. Имајќи предвид 
дека физичката реализација на градежните работи кај училиштата почнува од 
месец јуни и се интензивира по завршувањето на учебната година, предлагаме 
исклучок на предвидениот рок за степенот на искористување на одобрените 
средства за капитални инвестиции, заради реализирање на програмите за 
изградба и реконструкција и навремено и целосно намирување на обврските 
спрема изведувачите. 
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Обрнуваме внимание и за начинот на финансирање на општинските средни и 
основни училишта кои преку наменски и блок дотации се финансираат од Буџетот 
на Република Македонија, без утврдени критериуми од страна на општините 
за распределба на средствата по училишта. Во врска со ова препорачуваме 
Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините, 
која е надлежна за следење на наменското користење на дотациите, да даде 
инструкции и упатства за објективна распределба на средствата по училиштата. 

ДРЖАВНИ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИДРЖАВНИ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ 

Извршена е ревизија кај 3 државни студентски домови во Скопје и 3 студентски 
домови во Битола, Прилеп и Охрид кои вршат дејност од јавен интерес за 
сместување и исхрана на студентите. Притоа ги констатиравме следните слабости 
во работењето: 

 Не е воспоставена добра организациска структура и процедура за работа 
која ќе обезбеди внатрешна контрола и уверување дека сите финансиски 
трансакции се извршени во согласност со законските прописи и дека истите 
се засноваат на соодветна сметководствена документација; 

 Не е извршен целосен и квалитетен попис на средствата и изворите на 
средствата со кои располагаат студентските домови и не е воспоставена 
уредна и ажурна сметководствена евиденција што влијае на реалното и 
објективно прикажување на состојбите во финансиските извештаи; 

 Не се применува норматив за подготовка на храна и не е обезбедена евиденција 
на произведените и продадени готови производи преку угостителските 
објекти, поради што ревизијата не се увери во точноста и целосноста на 
трошоците на производството и приходите од продадени производи и стоки; 

 Утврдени се исплати на средства за ангажирани 
лица по договор за дело и привремени вработувања 
поради недоволен капацитет на вработени без 
обезбедена согласност од Министерството 
за образование и наука и Министерството за 
финансии; 
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 Утврдени се недоследности и во имплементацијата на Законот за јавни 
набавки од аспект на правилна примена на постапките за јавни набавки, 
пречекорување на договорената вредност и промена на предметот на 
набавка, донесување и усогласување на планот за јавни набавки, следење на 
реализацијата на договорите и слично;

 Не се формирани органите предвидени со Законот за ученичкиот и 
студентскиот стандард (Совет на станари и Совет за исхрана), кои имаат 
мандат за следење и подобрување на квалитетот на условите за исхрана и 
сместување на студентите; 

 Не се почитуваат постапките согласно донесените акти при приемот и 
вселувањето на студентите во студентските домови, поради што е утврдена 
појава на вселување на студенти кои не ги исполнуваат условите и не се 
наоѓаат на конечната ранг листа утврдена и објавена од Министерството за 
образование и наука; 

 Не се евидентираат ненаплатените побарувања од студентите и не се 
преземаат во целост мерки за нивна наплата, што ја загрозува ликвидноста 
на финансиското работење на студентските домовите. За нарушената 
финансиска стабилност допринесува и отсуството на изградени критериуми 
за финансирање на дејноста на домовите, што е во надлежност на 
Министерството за образование и наука;

 Финансирањето не се врши според реалната економска цена за сместување 
и исхрана на студентите, како што е предвидено со закон, поради што се 
создава неизвесност во навремено плаќање на обврските; 

 Државните студентски домови остваруваат приход од издавање деловен 
простор под закуп на други правни лица за што самостојно одлучува 
директорот без согласност од друг повисок орган и по пониска цена 
од пазарната. Издавањето на деловниот простор на други надворешни 
субјекти го намалува капацитетот и го загрозува сместувачкиот стандард на 
студентите, и 

 Обрнуваме внимание дека во државните студентски домови се уште 
престојуваат внатрешно раселени лица кои го имаат веќе изгубено ваквиот 
статус од 2005 година. Трошоците за сместување на овие лица ги покрива 
домот во кој се сместени. 
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СРЕДНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИШТАСРЕДНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 

Извршена е ревизија во 8 средни училишта (7 во Скопје и 1 во Тетово) и 6 основни 
училишта (3 во Скопје и по едно во Куманово, Битола и Прилеп), при што ги 
констатиравме следните слабости во работењето: 

 Не се спроведени одлуките на Владата на Република Македонија, донесени 
во јуни 2005 година, за пренесување на основачките права и обврски над 
постојните државни средни и основни училишта на општините и на Градот 
Скопје и за пренесување на правото на сопственост на објектите. Овие 
одлуки претставуваат правен основ за запишување на правото на сопственост 
на објектите во катастарот на недвижности и за запишување на промена во 
судскиот регистар, во Централниот регистар на Република Македонија и во 
регистрите на општинските училишта. Според наведените одлуки, доколку 
училиштата немаат обезбедено соодветна документација врз основа на која 
може да се изврши запишување на правото на сопственост на објектите се 
постапува согласно Законот за користење и располагање со стварите на 
државните органи. Како причина за ваквата состојба најчесто се наведува 
нерегулираниот сопственички статус на објектите и земјиштето, како проблем 
пренесен од минатите години, и започнатите постапки на денационализација;

 Пописот на средствата и изворите на средствата на 31 декември 2009 
година не е извршен на начин како што е уредено со Правилникот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници, односно не е извршен 
целосен и квалитетен попис. Ваквата состојба има влијание на реалноста 
и објективноста на средствата прикажани во финансиските извештаи, како 
и необезбедена одговорност за заштита од неовластено отуѓување или 
расходување; 

 Не е извршено сметководствено евидентирање и задолжување со набавените 
материјали, резервни делови и ситен инвентар даден во употреба, со што 
не е обезбедена вистинска слика за состојбата на залихите и материјална 

одговорност на лицата кои ги користат истите; 

 Не е воведено соодветно и навремено евидентирање на побарувањата 
и обврските, кои треба да обезбедат вистинска слика за планирање на 
средствата и нивното наменско користење; 
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 Не е евидентирана компјутерската опрема и училишниот инвентар, 
преотстапени на трајно користење од Министерство за информатичко 
општество и Министерството за образование и наука, поради необезбедена 
документација за утврдување на вредноста на истата. Добиената компјутерска 
опрема е во рамките на проектот „Компјутер за секое дете“, за чија реализација 
во декември 2008 година е донесена Одлука на Владата за давање на 
трајно користење на движни ствари на јавните основни и средни училишта 
во Република Македонија. Не се склучени договори помеѓу директорите на 
училиштата и министерот за образование и наука, како што е предвидено со 
Одлуката и Законот за користење и располагање со стварите на државните 
органи. Утврдена е значителна штета на компјутерската опрема каде не е 
обезбедена одговорност и материјално задолжување, а во некои училишта 
се уште не е целосно ставена во употреба. Тоа упатува на фактот дека 
компјутерите и дополнителната опрема не се користат рационално, наменски 
и ефективно во согласност со целите за кои се наменети. Потребно е во 
најкраток можен рок да се потпишат договорите и да се утврдат меѓусебните 
права и обврски помеѓу договорните страни, а опремата на залиха да се стави 
во употреба; 

 Финансирањето на училиштата се врши преку распределба на блок и наменски 
дотации од Министерството за образование и наука преку општините, кои се 
уште немаат утврдено мерила и критериуми за распределба на добиените 
средства, како што е предвидено со Законот за основно и средно образование. 
Средствата се распределуваат врз основа на историски податоци, а не 
според реалните потреби на училиштата. Ваквиот несоодветен пристап 
создава ризик од нееднаков третман во финансирањето на училиштата и 
ненавремено намирување на обврските, што најчесто резултира со судски 
спорови и високи камати за задоцнети плаќања; 

 Училиштата остваруваат приход од издавање на објекти под закуп и од други 
услуги што ги вршат за сметка на учениците (екскурзии, исхрана, осигурување 
и други заеднички организирани настани), за што имаат отворено сметка од 
самофинансирачки активности. Ревизијата е на мислење дека приходите 
од закупнини, во услови кога не е пренесено сопственичкото право на 
општината, се неосновани и треба да се уплатуваат во Буџетот на Република 
Македонија, согласно Законот за користење и располагање со стварите 
на државните органи. Приходите од учениците за организирање на разни 
заеднички настани и обезбедување исхрана не се законски основани и многу 
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често создаваат проблеми во финансиската ликвидност на училиштето кога 
ќе се најдат како тужена страна поради ненамирени обврски од учениците. 
Заради надминување на овој проблем ревизијата предлага напуштање на 
ваквата пракса и секој ученик самостојно да ги подмирува своите обврски за 
услугите што ги добива. 
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Финансирањето на здравствената дејност во 
Република Македонија се врши преку Буџетот на 
Република Македонија, односно Централниот буџет 
и Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија. Основни чинители во уредувањето на 
политиките, целите и глобалните правци на развојот 
на здравствената заштита во Република Македонија 
се Собранието на Република Македонија, Владата на 
Република Македонија, Министерството за здравство 
и Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ГРАЃАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

додека здравствената дејност ја вршат организациите од областа на здравството, 
односно здравствените установи.

Извршивме ревизија на начинот на финансирање на здравствената заштита, 
начинот на користење на средствата утврдени во поодделните програми 
содржани во разделот на Министерството за здравство и Буџетот на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, како и  на функционирањето на јавните 
здравствени установи и ги констатиравме следните состојби:

ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛАФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Воспоставените политики, процедури и активности од страна на раководителите 
на ревидираните субјекти не обезбедуваат разумно уверување дека целите на 
субјектите ќе се остварат.

Со воспоставувањето на ex-ante и ex-post финансиските контроли треба да се 
обезбеди намалување на последиците од можни ризици во процесите на набавки 
и плаќања, буџетирање, евидентирање и исплата на фактури за издадени лекови 
на рецепт од аптеки за извршени здравствени услуги, управување и евидентирање 
на готовински средства, залихи на лекови и медицински потрошен материјал, 
издавање на потврди за платен придонес за здравствено осигурување, како 
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и на евидентирање и исплата на фактури за извршени здравствени услуги на 
осигурени лица во примарната здравствена заштита - општа медицина, медицина 
на трудот и педијатрија.

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ

Програмите кои се реализираат во областа на здравствената заштита преставуваат 
збир на поврзани сродни активности и проекти насочени кон остварување 
на политиките и целите на здравствената заштита на граѓаните во Република 
Македонија. Со ревизијата го опфативме нивното планирање, извршување, 
евидентирањето на финансиските трансакции и следењето на резултатите 
од работењето. Во процесот на усогласување на предлозите на буџетските 
барања помеѓу раководителите на субјектите и надлежното министерство, 
потребно е со обезбедените средства да се задоволат правата на здравствена 
заштита на граѓаните на Република Македонија. Активностите во програмите 
на Министерството за здравство треба да се реализираат со средства како од 
Основниот буџет на Република Македонија, така и од средства добиени како 
донации. 

Во програмите се утврдени јавните здравствени установи кои ќе ги вршат 
активностите. Со склучување на договорите, со кои ќе се утврдат меѓусебните 
права и обврски на Министерството за здравство и јавните здравствени установи, 
ќе се овозможи непречена реализација на програмските активности. Исто така, 
во договорите потребно е да се утврдат износите на неплатените обврски од 
претходниот период. За извршените услуги предвидени со програмите, јавните 
здравствени установи доставуваат фактури до Министерството за здравство. 
Министерството за здравство со ex-ante и ex-post контрола на доставените 
фактури и пропратната документација, врши надзор над реализацијата на 
поодделните програми. Доставените фактури треба да ја одразуваат реалната 
состојба на цените на чинење на услугите, додека фактурите кои се над лимитот 
на утврдените средства во програмите треба да се евидентираат и искажат на 
име извршени услуги над лимитите утврдени со програмите, поради тоа што 
јавните здравствени установи вршат евиденција на овие здравствени услуги 
како побарувања од Министерството за здравство. Извештаите за реализираните 
мерки и активности, предвидени со програмите, да се доставуваат заклучно до 
15 јануари наредната година, до Министерството за здравство. 
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ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВАЕВИДЕНТИРАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Имплементацијата на програмските активности покрај другото е поврзана и со 
набавка на вакцини, лекови, средства за дезинфекција и заштитни средства. 
За непречена реализација на програмските активности потребно е преземање 
на мерки за регулирање на начинот на нивниот прием, складирање, издавање, 
располагање и соодветно евидентирање во деловните книги. За вакцините, 
лековите и заштитните средства кои се со изминат рок за употреба, потребно 
е да се врши собирање и нивно групно уништување од страна на надлежното 
министерство.

ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

Здравствената заштита на граѓаните, односно здравствената дејност во Република 
Македонија се извршува од страна на здравствените установи, во кои припаѓаат и 
јавните здравствени установи кои беа предмет на ревизија од страна на Државниот 
завод за ревизија.

Со извршената финансиска ревизија и ревизија на усогласеност на работењето 
на јавните здравствени установи утврдени во Годишната програма за работа на 
Државниот завод за ревизија за 2010 година, констатиравме дека заради целосен 
увид во состојбата на залихите на лекови и медицински материјали во јавните 
здравствени установи треба да се воспостави целосна материјална и финансиска 
евиденција на лековите и медицинскиот материјал, која ќе биде мрежно поврзана 
во единствен информационен систем помеѓу магацините за лекови, одделенијата, 
амбулантското и стационарното лекување. Со воспоставување на интегриран 
софтвер ќе се намали ризикот од грешки и измами при користење, располагање и 
управување со лековите и медицинскиот потрошен материјал.

При вршење на пописот на лекови и медицински потрошен материјал, потребно 
е усогласување на сметководствената со фактичката состојба заради реално 
и објективно прикажување на податоците, а со тоа целосно и сеопфатно 
прикажување на залихите на крајот на годината. 

Во рамките на болничките аптеки на јавните здравствени установи се врши 
набавка, сместување, чување и издавање на лекови. Утврдувањето на нивниот 
статус во рамките на здравствените установи, видот и обемот на активности кои 
ќе се вршат, е од големо значење. 
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Наставниците и соработниците, кои вршат високообразовна, научноистражувачка 
и здравствена дејност, правата за плата и други права по основ на плата треба 
да ги остваруваат согласно склучени договори за работа со поединечните 
универзитетски клиники и со Медицинскиот факултет во Скопје за давање на 
образовни услуги, пропорционално на времето поминато на работа во двете 
установи.

Ангажирањето на волонтери, согласно законската регулатива, треба да се врши со 
утврдена постапка, услови и критериуми за избор. Неопходно е Годишниот план 
и програма за волонтери, да ги содржат проектираните потреби за волонтери за 
тековната година и утврдените критериуми за нивно ангажирање, со што ќе се 
обезбеди неопходната транспарентност во работењето.

При планирање, спроведување и реализација на постапките за јавни набавки во 
2009 година, посебно внимание треба да се посвети на донесување на планот 
за јавни набавки, утврдување на вредноста на набавката во одлуките за јавни 
набавки, спроведување на постапки со комплетна тендерска документација 
и преземање обврски согласно склучените договори во рамки на утврдената 
вредност на договорите. 

Со ревизијата на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија утврдивме дека финансирањето на здравствените установи се 
врши според утврдени буџетски плафони, каде отсуствува вистинското купување 
на извршените здравствени услуги. Потребно е обезбедување на средства за 
покривање на расходите направени за спроведување на активностите и давањето 
на загарантираните здравствени услуги. Реализацијата на здравствената 
заштита на граѓаните на Република Македонија подразбира утврдување на 
референтни цени за сите лекови кои се на листата на лекови кои се на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како и усогласување помеѓу 
единствената цена (цена до која правните лица, кои вршат промет со лекови, 
ги продаваат лековите) и референтната цена (максимален износ кој Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија го плаќа на здравствените установи).

Преземањето на соодветни мерки и активности од надлежните органи за 
управување и раководење кај субјектите предмет на ревизија овозможува 
предуслови за создавање на соодветно контролно опкружување, надминување на 
утврдените состојби, создавање на разумно уверување дека целите на субјектите, 
односно извршувањето на активностите во делот на здравствената заштита на 
граѓаните ќе се извршува на правилен, ефективен и ефикасен начин.
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Во 2010 година извршивме финансиска ревизија 
со ревизија на усогласеност во 18 единици на 
локална самоуправа, во Министерството за локална 
самоуправа како орган надлежен за следење на 
развојот и предлагање мерки за унапредување на 
локалната самоуправа во Република Македонија 
и една ревизија на усогласеност на утврдувањето 
и наплатата на приходите од комунални такси 
во Градот Скопје и Општините во Градот Скопје. 

Од ревидираните единици на локална самоуправа кај 4 единици на локална 
самоуправа за првпат е вршена ревизија. 

Кај поголем дел од ревидираните единици на локална самоуправа утврдивме 
дека се уште се присутни слабостите кои ги среќававме и во минатите години: 

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 не се воспоставени интерни контроли или постои недоволен степен на 
покриеност на ризиците во процесите со интерни контроли; 

 не се ажурирани и не се комплетни базите на даночните обврзници по основ 
на данок на имот или се во тек на ажурирање; 

 не се прави ребаланс на буџетот; 

 нема законско решение за располагање со средствата кои се во сопственост 
на општините; 

 не е евидентиран недвижниот имот добиен со пренесување на правото на 
сопственост на општините врз основа на спроведениот делбен биланс од 
2000 година, како и ново стекнатиот; 

 не се регулирани меѓусебни права и обврски со јавните претпријатија; 
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 се вршат исплати на средства без претходно донесени програми и критериуми 
за доделување на средства за социјална заштита, за друштва и здруженија, 
невладини организации, културни и спортски манифестации, и 

 постои неусогласено работење со законската регулатива, а особено не се 
почитуваат одредбите од Законот за градење. 

Во дел од ревидираните единици на локална самоуправа констатирано е 
непочитување на одредбите од Законот за државни службеници во делот на 
одредбите кои го уредуваат унапредувањето и наградувањето на државните 
службеници. Има појава на ангажирање на работници со договор за дело како 
и преку агенции за привремени вработувања. Кај некои единици на локална 
самоуправа таквите вработувања достигнуваат и до 60% од вкупниот број 
на редовно вработените. Ваквите вработувања се спротивни на законските 
прописи и го нарушуваат принципот на транспарентност и законитост при 
вработувањето. 

Во поголем број од ревидираните единици на локална самоуправа 
карактеристична е појавата на исплаќање награди на советниците за добрата 
соработка помеѓу Градоначалникот и Советот или паушали за учество во 
координативни тела. 

Во 2009 година, кај дел од ревидираните субјекти има појава средствата од 
тековните резерви да се користат за покривање на расходи за кои можеле да се 
планираат средства во процесот на изготвување на Буџетот.

Приходите по основ на комунални такси се еден од сопствените извори на 
приходи кај единиците на локалната самоуправа. Досегашното искуство во 
примената на Законот за комуналните такси покажува дека постојат потешкотии 
во примена на одредени видови комунални такси, поради што извршивме 
ревизија на усогласеност на утврдувањето и наплатата на приходите од 
комунална такса во Градот Скопје и десетте општините во Градот Скопје. Со 
извршената ревизија ги истакнавме слабостите кои имаат поголеми финансиски 
импликации, за кои сметаме дека надлежните органи треба да преземат мерки 
за нивно надминување. Во таа насока се и препораките на Државниот завод за 
ревизија:
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 Градот Скопје да донесе интерен акт за поставување на самостоечки рекламни 
паноа согласно Одлуката за утврдување на стандарди за поставување на 
времени објекти и урбана опрема на подрачјето на градот Скопје, да се 
врши контрола за утврдување на бројот на рекламните паноа на терен и 
комуналната такса да се наплаќа навремено во моментот на користење на 
правото; 

 Во функција на навремена и целосна наплата на комуналната такса за 
паркирање, да се преземат мерки за регулирање на состојбите во делот на 
функционирањето на јавните паркиралишта кои немаат дозвола/одобрение 
за вршење на дејност, а надлежните инспекциски служби да вршат редовни 
контроли кај субјектите кои стопанисуваат со јавните паркиралишта, а не 
наплаќаат комунална такса; 

 Во врска со комуналната такса за користење на простор пред деловните 
простории за вршење на дејност и поставување на подвижни објекти на 
јавните површини (витрини, маси, столици, чадори и др.), со цел подобрување 
на состојбата и поефикасна наплата на оваа такса предлагаме да се иницира 
измена на Законот за комуналните такси, според која издавањето на 
одобренијата ќе биде во надлежност на Градот Скопје за Градот и општините 
во Градот Скопје, наместо сегашната пракса тоа да се врши со склучување 
на едногодишни договори помеѓу Општините и Градот за отстапување на 
надлежноста. Ова од причина што со преземање на оваа надлежност од 
страна на Градот Скопје ќе се зголемат и приходите по овој основ; 

 Надлежните инспекциски служби да преземат мерки за редовно вршење 
на контроли со цел остварување на навремена и целосна наплата на 
комуналната такса за користење на улиците, а субјектите кои вршат наплата 
на оваа комунална такса да се задолжат да доставуваат месечен извештај за 
наплатата на истата; 

 Во Законот за комуналните такси и Законот за угостителска дејност не 
е наведено кој издава одобрение за користење музика и за каков вид на 
музика станува збор. Одобрението е предуслов за утврдување и наплата на 
комуналната такса. Заради подобрување на состојбата да се иницира измена 
во законската регулатива во насока на одредување на субјектот кој ќе издава 
одобрение за користење музика, што би овозможило востановување на 
регистар на корисници на музика и можност за наплата на овој вид комунална 
такса. 
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Во постапките за јавни набавки присутна е праксата за набавки на одредени 
стоки или услуги да не се спроведуваат постапки за јавни набавки. 

Во дел од ревидираните единици на локална самоуправа честа е појавата 
во одлуката за јавна набавка на одредени стоки или услуги да не е наведена 
количината. Постапките се однесуваат на одреден вид на групи на работа, 
наместо на одредени објекти, затоа што при отпочнувањето на постапката 
општината се уште ги нема дефинирано објектите на кои во текот на наредната 
година ќе се извршуваат работите и нема изготвено проекти со премер-
пресметка на вредноста на работите што треба да се извршат. Ова влијае на 
квалитетот на изготвената тендерска документација која по правило се состои 
од листа, односно опис на можни работи што можат да се јават во текот на 
градбата, без утврдена количина, за која економските оператори треба да 
понудат цена. Ваквиот начин на спроведување на постапките им овозможува 
на економските оператори да понудат пониски цени за одредени позиции 
кои поретко или воопшто не се јавуваат во пракса, што влијае нивната вкупна 
цена да е пониска од понудите на останатите економските оператори и да има 
решавачко влијание во изборот на најповолен економски оператор. На овој 
начин постапката се спроведува формално согласно законот, а општините го 
нарушуваат начелото на економично и ефикасно трошење на јавните средства. 

Во 2009 година, кај дел од постапките за јавни набавки, општините практикуваат 
критериум за доделување на договор да е економски најповолната понуда, без 
да дадат објаснување во тендерската документација како ќе се вреднуваат и 
применуваат елементите на критериумот економски најповолна понуда. 

СИСТЕМСКИ СЛАБОСТИ ВО ЕЛССИСТЕМСКИ СЛАБОСТИ ВО ЕЛС

 Општините во Република Македонија остваруваат приходи од концесии кои 
согласно законските прописи на Република Македонија ги доделува органот 
надлежен за областа за која се доделува концесијата, кој истовремено ја 
спроведува постапката за избор на концесионер и ги утврдува условите 
за користење на минералните богатства. Општините не се вклучени во 
постапката за доделување концесии, ниту пак од ресорното министерство 
имаат информации за бројот на доделените концесии, периодот на нивно 
траење, како и приходот што го остваруваат по тој основ. Според постојниот 
Закон за концесии и други видови на јавно приватно партнерство општините 
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немаат никакви надлежности во овој дел, не можат да спроведат инспекциски 
надзор над концесионерите, ниту пак имаат увид во наплатата на договорениот 
надоместок, иако 78% од средствата остварени од концесии се приход на 
буџетите на општините на чија територија е доделена концесијата.

 Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
постојаната и тековната резерва не можат да надминат 3% од вкупно 
планираните средства во основниот буџет на општината, додека со Законот 
за буџетите е уредено дека постојаната и тековната буџетска резерва не 
можат да надминат 3% од вкупните тековни расходи на основниот буџет. 
Колизијата помеѓу овие два прописа создава одредени дилеми при нивното 
спроведување. За надминување на состојбите, а имајќи ја предвид оваа 
неусогласеност предлагаме законодавецот да изврши усогласување на 
законите. 

За распределбата на наменските и блок дотациите, кои единиците на локалната 
самоуправа ги добиваат од ресорните министерства и ги трансферираат 
до општинските јавни установи, се започна со донесување на процедури 
и критериуми за распределба на средствата, односно се постапува по 
препораките на ревизијата. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВАМИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Во Министерството за локална самоуправа не е воспоставена внатрешна 
контрола, како систем на финансиски и други контроли, вклучувајќи ги и 
организационата структура, методите и процедурите на работење. Ова го 
зголемува ризикот од незаконско и ненаменско трошење на буџетските 
средства и придонесува во поголем број случаи плаќањата да се вршат без 
поткрепувачка документација. 

За надминување на утврдените слабости ревизијата препорачува да се изработат 
пишани процедури со разграничување на надлежностите и одговорностите 
на вработените во процесот на плаќање, особено во делот на обезбедување 
целосна документација заради потврда на реалноста на набавката на стоки, 
услуги и работи. 

Со ревизијата на постапките за јавни набавки кај Министерството за 
локална самоуправа се утврди дека во неколку случаи постапките 
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за јавни набавки се спроведени по завршување на набавката, при 
евалуација на понудите не се применува методологијата за изразување 
на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка во бодови 
а за дел од набавките не се спроведени постапки за јавни набавки.
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Во 2010 година извршивме 6 ревизии на успешност (една ревизија на успешност 
од Годишната програма за 2009 година која продолжи и во почетокот на 2010 
година и 5 ревизии согласно Годишната програма за 2010 година), со кои беа 
опфатени 72 субјекти. 

Сите извршени ревизии на успешност се однесуваат на оценки фокусирани на 
квалитетот и квантитетот на јавните средства и услугите во областите кај кои 
се утврдени значајни финансиски ризици и можности за социјални и системски 
подобрувања и креирани се индикатори со кои ревизијата ја исполни својата 
додадена вредност по однос на избраните активности.

Предмет на интерес за вршење на ревизијата на успешност беа јавните услуги, 
како што се итната медицинска помош во Република Македонија, системите 
за контрола на административните такси на државно ниво со посебна назнака 
на таксените марки, системот на јавна внатрешна финансиска контрола во 
Република Македонија, подобрување на квалитетот на јавниот превоз во Градот 
Скопје и вработувањето на лицата со посебни потреби. Во продолжение даваме 
краток осврт на ревизиите на успешност спроведени во 2010 година:

РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - оценка на ризици и можности за РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - оценка на ризици и можности за 
подобрување на исполнување на правото за здравствена заштита - итна подобрување на исполнување на правото за здравствена заштита - итна 
медицинска помош за граѓаните во Република Македонијамедицинска помош за граѓаните во Република Македонија 

Генералната цел која ја поставивме беше “Дали 
итната медицинска помош може да им го обезбеди 
загарантираното право на здравствена заштита 
на граѓаните на Република Македонија, имајќи ги 
предвид нејзината организираност и функционирање 
во пракса?“

РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
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Итната медицинска помош во Република Македонија (во натамошниот текст: 
ИМП) се соочува со неправилности кои имаат влијание на остварување на 
ова загарантирано право од здравствена заштита во Република Македонија. 
Оваа активност е регулирана со законска и подзаконска регулатива која 
подолг временски период не претрпела позначајни измени и дополнувања 
како и отсуство на нивна меѓусебна усогласеност, во опкружување во кое 
формално не е усвоена Стратегија за ИМП. Иако се насетуваат позитивни 
поместувања, усогласувањата не се одвиваат во поставената временска рамка, 
законската рамка не обезбедува конкретни форми на функционирање со 
утврдени критериуми за формата на организациона поставеност на ИМП, ниту 
исполнување на критериумите за простор, опрема и стручен кадар. Во 80% од 
здравствените домови главно се води рачна евиденција различна по форма, 
вид и содржина. Состојбата е алармантна по однос на бројот, употребливоста, 
староста и опременоста на возилата на ИМП, со отсуство на анализи и критериуми 
за определување на оптимален број на возила во зависност од територијата, 
густината на населението и конфигурацијата. Поделбата на надлежности 
помеѓу матичните лекари и стручните служби на ИМП не е јасно определена. 
ИМП функционира со различен број на тимови, како и тимови со различен 
состав што покажа дека не се применуваат критериумите за нивно формирање 
и распределба. Постојат различни постапки во поглед на преземање на повици, 
категоризација, фреквенција, одговор, време на одговор на повик, постапки за 
предавање на пациенти на понатамошни услуги; спроведени се мал број обуки 
кои не се раководат од програмите и потребите на здравствените работници; 
постојат нејасни критериуми во распределба на средства во буџетите на 
здравствените домови; разлики во регулирање на начинот на плаќање на 
здравствените услуги, како и незадоволителни контролни механизми над 
законитоста и стручната работа на ИМП. Затоа укажуваме дека дадените 
препораки се од особена важност за релевантните фактори во областа ако 
се има предвид интересот на граѓаните и улогата на сите клучни институции 
вклучени во активноста ИМП во Република Македонија. 
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РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - откривање на ризици и можности за РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ - откривање на ризици и можности за 
подобрување на системот за контрола на административните такси на подобрување на системот за контрола на административните такси на 
централно/државно ниво, со посебна назнака на таксените маркицентрално/државно ниво, со посебна назнака на таксените марки 

Генералната цел која ја поставивме беше “Дали постоечките механизми на 
системот во надлежните институции за емисија, печатење, пуштање во промет 
и трговија со таксени марки можат да бидат во функција на спречување на 
праксата за нивна злоупотреба имајќи ги предвид законитоста, организираноста, 
функционирањето на тие институции во пракса?“

Со ревизијата утврдивме повеќе ризици на постојните 
системи на контрола на административните таксени 
марки, кои ги лоциравме во отсуство на јасни 
законски одредби за препознавање на субјектите 
надлежни за таксирање, како и различната пракса 
и постапување кај органите на државната управа во 
однос на вреднување на административните такси 
по тарифни броеви или утврдувањето на вредноста 
на тарифите.

Во однос на приходите од административни такси утврдивме дека примената 
на историскиот пристап кон планирање на очекуваните приходи во делот на 
административните такси, отсуството на анализи и следење како и во колкава 
мера зголемувањето односно намалувањето на административните такси 
ќе влијае на Буџетот на Република Македонија, како и отсуство на познати 
критериуми за формирање на цената на една таксена марка и споредба на 
влезните и излезните елементи неповолно влијаат на проекциите на очекуваните 
приходи по овој основ и на оценките на користите во однос на трошоците на 
системот. Со ревизијата утврдивме дека договорот склучен помеѓу Народна 
банка на Република Македонија и Министерство за финансии со кој се 
регулирани меѓусебните односи за таксените марки, не упатува и не содржи 
поблиски критериуми со кои се утврдени износот и динамиката на емисијата на 
таксените марки, ниту поблиски критериуми за видот на трошоците кои Буџетот 
на Република Македонија ги рефундира на Народна банка на Република 
Македонија.

Процесите поврзани со активностите на Народна банка на Република 
Македонија во областа на таксените марки покажаа задоволувачки резултати, 
но последователно утврдивме слабости кај контролните механизми кои се 
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однесуваат на продажбата на таксените марки кај овластени трговци. Во 
однос на продажбата на таксените марки утврдивме отсуство на пропишани 
поблиски критериуми за условите кои треба да ги исполнат трговците кои вршат 
откупување на таксени марки од Народна банка на Република Македонија и 
нивна продажба до крајните корисници. Кај органите на државната управа кои 
беа предмет на извршени тестирања, бројот на настанати неправилности во 
процесите на обработка на списите и дејствијата се движи во опфат од 10%, 
кои главно се однесуваат на следните состојби: барањата не се таксираат, 
таксените марки на барањата не се поништуваат, како и барања со ист основ се 
таксираат со различен износ.

Со нашите тестирања потврдивме и позитивна пракса кај Царинската управа 
на Република Македонија во однос на регулирање на овие процеси со детални 
подзаконски акти кои беа во процедура. Имајќи предвид дека во Република 
Македонија на повидок е креирање на нов концепт на административните 
такси, цениме и укажуваме дека дадените препораки се од особена важност за 
релевантните институции во областа. 

РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ – оценка на нивото на имплементација РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ – оценка на нивото на имплементација 
на системот на јавна внатрешна финансиска контрола во Република на системот на јавна внатрешна финансиска контрола во Република 
МакедонијаМакедонија 

Генералната цел која ја поставивме беше: “Дали надлежните институции ги 
превземаат потребните активности за соодветно воведување и развој на јавната 
внатрешна финансиска контрола во Република Македонија?“

Со ревизијата утврдивме дека активностите поврзани со воведувањето и развојот 
на концептот на јавната внатрешна финансиска контрола (во натамошниот текст: 

ЈВФК) кај субјектите, како и кај Министерството за 
финансии, покажаа умерени ризици и неправилности 
кои придонеле да се случат одложувања во 
временската рамка определена за исполнување 
на концептот на ЈВФК, а кои со соодветни мерки и 
напори од сите релевантни чинители можат да бидат 
надминати. Процесите поврзани со заокружување на 
рамката на подзаконски акти неопходни за подобар 
развој на концептот на ЈВФК на централно и локално 
ниво, се забрзани во 2010 година и резултираат 
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со донесување на 10 од 13 подзаконски акти. Иако временската рамка за 
донесување на потребната подзаконска регулатива од областа на ЈВФК 
е надмината за една година, сепак на мислење сме дека истите ќе бидат од 
практично значење за самите субјекти и подобрување на концептот на ЈВФК. 

Состојбите со степенот на формирани и функционални единици за финансиски 
прашања и единици за внатрешна ревизија ги оценивме како нецелосно 
имплементирани поради високиот процент од вкупниот број субјекти каде не се 
назначени одговорни лица и не се основани единици. Истовремено укажуваме 
дека е неопходно да се посвети внимание и на соодветната и реално потребна 
пополнетост на секторот за ЈВФК при Министерството за финансии, како 
основа за исполнување на улогата за хармонизација на процесите. Согласно 
резултатите од нашата ревизија подрачјата во кои ќе треба да се направат 
дополнителни напори заради целосно, квалитетно и ефикасно функционирање 
на концептот на ЈВФК кај субјектите, како и кај Министерството за финансии, 
се креирање и пополнување на реалниот број потребни кадровски капацитети 
и дизајнирање и спроведување на потребен број на обуки за субјектите. 

Доколку се обезбедат неопходните кадровски капацитети и усогласување 
на организационата структура кај субјектите, како и кај Министерството за 
финансии, доколку се подигне свеста и разбирањето на раководната структура 
за значењето на концептот на ЈВФК и се имплементираат насоките на Владата 
на Република Македонија, во значајна мера ќе се обезбеди подобрување на 
оценката за степенот на воведување и развој на концептот на ЈВФК во Република 
Македонија. Во таа насока дадовме и препораки кои во најголема мерка 
зависат од активностите кои ќе ги преземат Владата на Република Македонија , 
Министерството за финансии и субјектите, како и од обезбедување на доволни 
финансиски средства за нивно преземање. 

РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ – оценка на ризици и можности за РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ – оценка на ризици и можности за 
подобрување на јавниот превоз во Град Скопјеподобрување на јавниот превоз во Град Скопје 

Генералната цел која ја поставивме беше: “Дали подобрувањето на квалитетот 
на јавниот превоз во Град Скопје може да се постигне преку воведување на 
новите автобуси?“

Активностите за подобрување на квалитетот на јавниот превоз во град 
Скопје во голема мера се условени и зависат од креирање, воспоставување 
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и исполнување на повеќе компоненти и услови кои 
заеднички придонесуваат кон негово подобрување. 
Со ревизијата се покажа дека воведувањето на 
новите автобуси го подобри квалитетот на јавниот 
превоз во град Скопје.  Но, имајќи ги предвид другите 
компоненти, со нашата ревизија утврдивме повеќе 
недоречености, неправилности, незаконитости и 
ризици во неколку подрачја од областа на јавниот 
транспорт. Утврдивме дека постојат повеќе 
аспекти кај кои треба да се преземат активности од 
надлежните институции заради целосно градење на 
систем на урбан транспорт и намалување на ризиците 
кои овие области ги покажаа. 
Со отсуство или делумно функционирање на овие услови, самото воведување 
на новите автобуси би овозможило граѓаните да се возат во нови возила, но 
во окружување кое носи ризици поради утврдените неправилности: отсуство 
на координација и усогласеност на стратешките цели и документи на државно 
и локално ниво, проекција и реализација на програмите за инфраструктурни 
цели на Град Скопје и ЈП Улици и патишта по прашања како пропусна моќ на 
сообраќајниците, сообраќајни застои, чекања, режим на сообраќај и светлосна 
сигнализација, прашања на ниво на Град Скопје и ЈСП Скопје од областа на 
јавниот превоз преку поставени критериуми за обезбедување на лиценци, 
дозволи, несоодветни возни редови, услови на стојалишта, прашања поврзани 
со надворешната и внатрешната контрола и казнени одредби од областа. Исто 
така ЈСП Скопје треба да ги уреди прашањата поврзани со управувањето, 
сопственоста, обуката, одржувањето и сервисниот центар за новите автобуси, 
системот на наплата и се друго кое за корисниците би овозможило остварување 
на нивните потреби за навремен, брз и економичен јавен превоз.

РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ – програми и мерки насочени кон РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ – програми и мерки насочени кон 
зголемување на вработувањето на лица со посебни потреби зголемување на вработувањето на лица со посебни потреби 

Ревизијата констатира дека со потпишување и ратификување на голем 
број меѓународни документи и постојана хармонизација на националното 
законодавство, Република Македонија спроведува активна политика спрема 
лицата со посебни потреби (во натамошниот текст: ЛПП). Политиките за 
вработување на ЛПП имаат позитивен ефект врз вработувањето на овие лица, 
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односно процентот на невработеност на ЛПП бележи тенденција на опаѓање 
од 46% во 2005 година на 30,7% во 2009 година. Во работните средини во 
кои се вработени ЛПП присутна е социјалната инклузија и кај голем дел од 
нив е забележан напредок во однос на нивниот развој, начин на живеење и 
интегрирање во целокупното општество. Односот на работодавачите кон овие 
лица е исто така на задоволувачко ниво, односно редовно им исплаќаат плата 
и имаат еднаков третман како и останатите вработени.

Како резултат на извршената ревизија, констатирани се слабости и 
неправилности во следните области:

Инвалидите на трудот не ги уживаат истите 
бенефиции како и инвалидните лица, а правото 
на користење на постојаната парична помош на 
лицата неспособни за работа е условено од социо-
економскиот статус на семејството. 

Државата не располага со релевантни податоци за 
вкупниот број на ЛПП во Република Македонија.

Во однос на образованието, не се обезбедени услови за остварување на сите 
облици и фази на инклузија на овие ученици во редовниот образовно воспитен 
процес. Програмите за средно образование и работно оспособување на лица со 
хендикеп се ограничени, застарени, а работните места за кои се оспособуваат 
најчесто не кореспондираат со можностите на пазарот на труд.

Постапките за добивање документи за инвалидност и документите потребни 
за вработување на инвалидно лице се комплексни, а за нивно издавање се 
чека и до 3 месеци. Барањата од субјектите за користење на средствата од 
Посебниот фонд, се решаваат со задоцнување од една до две години што го 
намалува интересот на субјектите за нови вработувања на ЛПП и подобрување 
на условите за работа.

Политиките за вработување на ЛПП имаат позитивен ефект врз зголемување на 
бројот на вработени инвалидни лица во заштитните друштва, но не и во јавниот 
и приватниот сектор. За државните органи не постои обврска за вработување 
на овие лица, така што во овој сектор се вработени 0,2% од вкупниот број на 
вработени ЛПП. Министерството за труд и социјална политика преку Агенцијата 



6565

за вработување на Република Македонија врши мониторинг и евалуација на 
ефектите од спроведувањето на програмите при што повеќе пати се менувани 
политиките за вработување на ЛПП, но не се преземени мерки и активности за 
нивно вклучување во јавниот и приватниот сектор. 

Во периодот од 2005 до 2009 година корисници на неповратни средства од 
посебниот фонд се заштитните друштва и трговците поединци. Најголем 
дел од средствата на Посебниот фонд се користат за вработување на ЛПП и 
набавка на опрема. Работодавците немаат извршено адаптација на работните 
места во зависност од видот и степенот на инвалидноста иако за оваа намена 
предвидени се неповратни средства, за кои субјектите не покажуваат интерес. 
Не е обезбеден целосен и ефикасен систем на контрола на наменското 
користење на средствата од Посебниот фонд. 

Во функција на подобрување на констатираните состојби како и унапредување 
на програмите и мерките насочени кон зголемување на вработувањето на 
лицата со посебни потреби, дадовме сет на препораки насочени кон Владата 
на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика, 
Агенцијата за вработување на Република Македонија, Министерството за 
образование и наука и Министерството за транспорт и врски. 
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Во текот на 2010 година, Државниот завод за ревизија во рамките на вршењето 
на планираните ревизии, ги ревидираше и јавните набавки кај субјектите 
предмет на ревизија. При увидот во начинот на планирање, спроведување и 
реализација на јавните набавки, констатирани се следниве состојби:

 ● Од вкупно констатираните нерегуларности, околу една четвртина се 
однесува на извршени набавки без да се спроведе постапка за јавна 
набавка;

 ● Над 16% од неправилностите се однесуваат на фазата на евалуација, 
предлог за избор на најповолен понудувач и донесување на одлука за 
избор. Констатирани се неправилности при примената на методологијата 
за бодирање, неправилности при изготвување на извештаите од 
евалуацијата, ранг листите, предлог за избор на најповолни понудувачи и 
донесување на одлуката за избор; 

 ● На фазата на склучување договори се однесува една десетина од вкупно 
констатираните неправилности. Овие неправилности се однесуваат на 
склучени договори кои не ги содржат основните елементи од тендерската 
документација и понудата: цена, количина или вредност, како и договори 
со различни услови од условите дадени во понудите или тендерската 
документација, со вредност поголема од онаа од одлуката за јавната 
набавка или од планот; 

 ● Недоследности во примената на Законот за јавните набавки се 
констатирани и при донесувањето на одлуките за јавни набавки (8,2%) 
кои најчесто не ги содржат сите предвидени елементи (вид на набавка; 
количина; износ и извор на финансиските средства, начинот и постапката 
за доделување на договор за јавни набавки);

 ● На реализација на договорите над договорениот износ, се однесуваат 
7,5% од вкупниот број на наоди за јавни набавки. Исто толкава застапеност 
бележат и констатираните слабости во контролните системи; 
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 ● Слабостите во фазата на планирање на јавните набавки се околу 7% 
од констатираните неправилности. Овие неправилности најчесто се 
однесуваат на неправилно подготвен план за јавни набавки  (не се вклучени 
сите законски пропишани елементи), како и отсуство или ненавремени 
измени и дополнувања на истиот;

 ● Во останато се утврдени слабости и неправилности за јавните набавки 
кои се со помала зачестеност.

Јавни набавки во 2010 годинаЈавни набавки во 2010 Јавни набавки во 2010
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Меѓународна соработка
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Од 2005 година Државниот завод за 
ревизија e активен член на мрежата која 
ја сочинуваат ВРИ на земјите кандидати 
и потенцијални кандидати за членство 
во ЕУ и Европскиот суд на ревизори 
од Луксембург. Кандидатскиот статус 
на Република Македонија овозможи 
Државниот завод за ревизија, во својство 
на активен набљудувач, редовно од 2006 
година да учествува на состаноците на 
Контакт комитетот, кој го сочинуваат 
шефовите на ВРИ од Европската Унија, 
како и од Европскиот суд на ревизори.

Државниот завод за ревизија во 2010 година реализира плодна меѓународна 
соработка со други ВРИ и меѓународни организации и институции со цел 
разменување и стекнување на нови искуства од областа на ревизијата на јавниот 
сектор. Државниот завод за ревизија е член на Меѓународната организација 
на врховните ревизорски институции (INTOSAI) од 2001 година и на Европската 
организација на врховните ревизорски институции (EUROSAI) од 2002 година. 

АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА EUROSAI I INTOSAIАКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА EUROSAI I INTOSAI 

Државниот завод за ревизија е член на работните групи на EUROSAI за 
животна средина од 2002 и за ИТ од 2005 година. Во текот на 2010 година, 
наши претставници учествуваа на состаноците и тематските семинари од овие 
области, одржани во Копенхаген и Љубљана. 

На покана на Развојната иницијатива на INTOSAI (IDI) и на EUROSAI, Државниот 
завод за ревизија во 2009 година се вклучи во два меѓународни проекти: 
ревизија на управување со јавниот долг и кооперативна ревизија на програмите 
за зголемување на вработеноста на лицата со посебни потреби во јавниот 
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сектор, со цел да го зајакне својот капацитет и ги унапреди професионалните 
вештини на вработените во Државниот завод за ревизија. Наши ревизори беа 
вклучени во активностите на овие програми кои се одвиваа во текот на целата 
2010 година, а се однесуваа на учество на подготвителни семинари и состаноци 
за изработка на планови за ревизија, потоа вршење на ревизија и известување 
за резултатите од истата.  

Во ноември 2010 година делегација на Државниот завод за ревизија учествуваше 
на XX Конгрес на INTOSAI кој се одржа во Јоханесбург, Јужноафриканска 
Република. Главни теми на конгресот беа „Вредноста и придобивките од 
работата на Врховните ревизорски институции“ и „Ревизија на животната 
средина и одржлив развој“. 

По иницијатива и во организација на SIGMA – OECD беше иницирана и 
организирана средба на претставници на 10 ВРИ за размена на идеи и искуства во 
неколку насоки на кои напорите на мрежата, Европскиот суд на ревизори и SIGMA 
се фокусирани и се од исклучително значење за ВРИ, како и за надминување 
на дилемите и/или отворените прашања во нивното функционирање. Мрежата 
на ВРИ во организација на SIGMA, Европскиот суд на ревизори и EUROSAI се 
фокусира на откривање на заеднички теми од интерес на ВРИ, преку дискусии, 
предлози и определби, а работата на мрежата е договорено да се одвива 
преку споделување на искуства по одредени прашања, состаноци, семинари, 
средби, тркалезни маси и други форми на соработка помеѓу членките на 
мрежата. Државниот завод за ревизија даде значаен придонес во работата на 
мрежата преку креирање на предлози, дискусии и прашања од својот овластен 
претставник на оваа средба. 

МРЕЖА НА ВРИ НА ЗЕМЈИТЕ КАНДИДАТИ И МРЕЖА НА ВРИ НА ЗЕМЈИТЕ КАНДИДАТИ И 
ПОТЕНЦИЈАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМ ВО ЕУ И ЕВРОПСКИОТ СУД ПОТЕНЦИЈАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМ ВО ЕУ И ЕВРОПСКИОТ СУД 
НА РЕВИЗОРИНА РЕВИЗОРИ 

Претставници на Државниот завод за ревизија учествуваа на состаноците 
на мрежата и беа активно вклучени во дефинирањето на приоритетите за 
натамошно јакнење на институционалниот капацитет на Државниот завод за 
ревизија и на другите Врховните ревизорски институции кои се наоѓаат на 
патот за прием во ЕУ. За таа цел, во октомври 2010 година Главниот државен 
ревизор учествуваше на состанокот на Контакт комитетот во Луксембург, во 
рамките на кој беше организиран состанок на Тројката (ВРИ на Македонија, 
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Турција и Европскиот суд на ревизори) со претставници на SIGMA и Заедничката 
работна група за ревизорски активности (JWGAA) при Контакт комитетот, со цел 
дефинирање на агендата за претстојниот состанок на Мрежата на претседатели, 
закажан за март 2011 година во Истанбул. Претходниот состанок беше одржан 
во Скопје, во јуни 2007 година. 

Вонредниот состанок на офицерите за врски кој се одржа во Луксембург во 
декември 2010 година, исто така централно внимание посвети на подготовките 
за состанокот и на двата документи предмет на усвојување во Истанбул: 
Спогодбата од Истанбул и Општиот план на активности кој треба да ги дефинира 
активности на мрежата кои ќе се реализираат во период 2011- 2013. 

Соработката на Државниот завод за ревизија со Европскиот суд на ревизори 
се одвива и преку програмата за стажирање што Судот ја организира за 
помладиот кадар на Врховните ревизорски институции од земјите кандидати: 
Хрватска, Македонија, Турција, Црна Гора и Исланд. Заклучно со 2010 година, 
петмесечната програма во Европскиот суд на ревизори ја завршија 7 помлади 
ревизори на Државниот завод за ревизија. 

БИЛАТЕРАЛНА И РЕГИОНАЛНА БИЛАТЕРАЛНА И РЕГИОНАЛНА 
СОРАБОТКАСОРАБОТКА 

Во рамките на билатералната соработка 
беа реализирани работни средби на 
највисоко ниво со претставници на 
Врховните ревизорски институции на 
Словенија во Скопје и на Бугарија во 
Софија. Државниот завод за ревизија 
беше домаќин на студиска посета на 
делегација од Молдавија. При сите 
овие средби беа разменети искуства за 
актуелни прашања од областа на државната ревизија, меѓу кои и за ревизијата 
на централниот буџет. За оваа цел наши ревизори беа во работна посета на 
Врховната ревизорска институција и Министерството за финансии на Словенија. 

Соработката помеѓу Државниот завод за ревизија и Холандскиот суд за 
ревизија која започна и успешно се одвиваше во рамките на твининг проектот 
2005-2008 година, продолжи со активностите и во 2009-2010 година. Проектот 
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се финансираше преку Министерството за надворешни работи на Холандската 
влада. Програмата беше насочена кон јакнење на административниот 
капацитет на Државниот завод за ревизија, зајакнување на ревизорските 
вештини, развивање на ИТ ревизијата и подобрување на соработката со 
Собранието. Активностите, меѓу другото, вклучија повеќе пилот ревизии и 
студиски патувања во Холандија. Во рамките на последната компонента, во 
јуни 2010 година во Скопје се реализира работилницата на тема „Зајакнување 
на соработката помеѓу Државниот завод за ревизија и Собранието„ на која беа 
вклучени и пратениците со цел подобро разбирање на ревизорските извештаи. 
На работилницата беа презентирани искуствата на Холандскиот суд за ревизија 
и на други ВРИ. 

Петгодишното партнерство помеѓу двете институции беше одбележано со 
завршна свеченост која се одржа во декември 2010 година во Скопје, на која 
беа презентирани резултатите од соработката која придонесе за зајакнување 
на одговорноста при раководењето и трошењето на јавните средства во 
Република Македонија. 

СОРАБОТКА СО SIGMA И ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈАСОРАБОТКА СО SIGMA И ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА 

Соработката со SIGMA и Европската комисија се одвива во рамките на 
годишните оценски мисии за функционирањето на финансиската контрола во 
Република Македонија. Исто така, во 2010/2011 година SIGMA организираше 
и/или поддржа организирање на повеќе настани како работилницата во 
Скопје (јуни 2010), „Follow-up“ семинарот за PIFC и друго. Оваа соработка има 
позитивен ефект врз процесот на натамошна изградба на Државниот завод за 
ревизија во компетентна институција за надворешна ревизија во согласност со 
критериумите на ЕУ и меѓународните стандарди за државната ревизија. 
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„Јасно е дека Државниот завод за ревизија забрзано се приближува 
кон меѓународните и европски стандарди.“

Симоне ФилипиниСимоне Филипини, амбасадор на Кралството Холандија во Р.Македонија

„Соработката со Државниот завод за ревизија е еден од најдобрите 
примери за успешен проект. Државниот завод за ревизија како 
институција е водечка во регионот.“

Елисавета ФокаЕлисавета Фока, заменик на претседателот на Судот за ревизија на Р. Молдавија

„Иако постојат разлики помеѓу двете земји фактот дека Државниот 
завод за ревизија врши ревизија на сите извори на приходи му даде 
поттик на Судот во вршењето ревизија. Во почетокот постоеше 
страв за вршење ревизија на сопствени извори на приходи кои 
ги добива локалната власт, но откако слушнавме дека Државниот 
завод за ревизија ги вклучува овие извори во своите ревизии, 
Судот сега ќе биде посигурен во вршењето вакви ревизии.”

Весна ИлиевскаВесна Илиевска, Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

„Морам да потенцирам дека за првпат во моето 25 годишно 
искуство наидов на професионален ревизорски тим, кој 
извршувајќи ја својата работа манифестираше ревизорски приод 
при што го зеде во предвид севкупното работење на Агенцијата 
и даде конкретни констатации, препораки и сугестии за подобро 
функционирање и воспоставување на системи во работењето.”

Герит де ЈонгГерит де Јонг, член на бордот на директори во Холандскиот суд за ревизија
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Република Македонија
Државен завод за ревизија

ул. Македонија 12/3 Палата Македонија
1000 Скопје

Тел: ++ 389 2 3211 262
Факс: ++ 389 2 3126 311
e-mail: dzr@dzr.gov.mk

www.dzr.gov.mk
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