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1. Раководење на Главниот државен ревизор
1 Воспоставената комуникација на ДЗР 

со надлежните органи, Собранието на 
РСМ,  Државната комисија за 
спречување на корупција и Јавно 
обвинителство на РСМ не обезбедува 
разгледување и постапување на 
институциите по конечните 
ревизорски извештаи  во рамки на 
поединечните мандати и надлежности

ГДР Склучување на Меморандум за заедничка 
соработка со Собранието на РСМ  за 
разгледување на Конечните ревизорски 
извештаи.
Спроведување на активностите од Акцискиот 
план за реализација на Комуникациската 
стратегија на ДЗР 2020 – 2023 година, во облик 
на состаноци, заеднички обуки и останати 
активности со претставници од наведените 

 институции. 

Овластени 
лица од 

Секторот за 
поддршка на 

ГДР 
 ПГДР

во текот на 
годината

еднаш 
годишно

Среден

2.2. Ревизија на регуларност (финансиска ревизија и ревизија на усогласеност)
2.2.1. Планирање

2 Недостиг на методолошки акти за 
утврдување прагови за квалитативна 
материјалност за мислењето за 

 усогласеност со законските прописи. 

ПГДР и РР Изготвување на методолошки акт за начинот и 
постапката на утврдување на квалитативна 
материјалност 

ГДР, СГДР, 
ПГДР, РР

Во фаза на 
планирање и 

извршување на 
ревизијата

По една 
година

Среден

3 Потешкотии  при обезбедување 
информации и документи за оценка на 
Системот на интерни контроли (СИК) за 
одделни процеси на работењето на 
субјектот и  одредување на ревизорски 
пристап

ПГДР и РР Контрола на оценката на СИК за оддделни 
процеси во работењето на субјектот 
дефинирани во Планот за ревизија и контрола 
на утврдениот ревизорски пристап 

Раководител 
на тим, 

членови на тим

Во фаза на 
планирање и 

извршување на 
ревизијата

По една 
година

Среден

4 Параметрите кои се користат за избор 
на примерок да не  обезбедат доволен  
број  примероци/трансакции  за 
тестирање

ПГДР и  РР Контрола на начинот на избор на примероци 
со примена на  статистички или 
нестатистички метод (професионално 
расудување или користење на софтверски 
решенија (ИДЕА)  и утврдениот потребен број 
на примероци за тестирање

РР, РТ и 
Ревизор за 

информациски 
системи

Во фаза на 
планирање и 

извршување на 
ревизијата

По една 
година

Среден

2.2.2. Извршување 
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5  Методолошките акти да не се 
соодветно применети при деталните 
тестови, аналитичките постапки  и 
користените техники  за избор на 
примерок .

ПГДР, РР Проверка на користените техники и постапки, 
применетите аналитички постапки, начинот 
на извршениот избор на примерок и 
квалитетот на извршените тестирања

ПГДР, РР, РТ Во фазата на 
извршување при 

секоја следна 
ревизија

По една 
година

Среден 

6 Обезбедените докази да не се  доволни, 
релеватни и соодветни и дадените 
препораки да не се јасни  и применливи.

ПГДР и РР Проверка на квалитетот на начинот на 
конципирање на утврдените состојби, 
квалитетот на обезбедените докази и 
применливоста на препораките

ПГДР, РР и РТ Во фазата на 
извршување при 

секоја следна 
ревизија

По една 
година

Среден

2.2.3. Известување
7 Да не се направи соодветна проценка 

за потребата од доставување на 
ревизорските извештаи до ЈО,

ГДР, ПГДР Уредување на начинот за доставување на 
ревизорските извештаи до Јавното 
обвинителство  во кои постојат индиции за 
сторен прекршок или кривично дело 
(закон/интерен акт/упатство) 

ГДР Со доставување на 
ревизорските 

извештаи 

По една 
година

Среден

8 Досието во АМС (тековно и постојано) 
да не е во целост и навремено 
комплетирано.

ПГДР и РР Навремено и целосно изготвување на 
задолжителните документи, потребните 
програми, работни белешки, извештаи, 
прикачување на  доказите за субјектот 
предмет на ревизија и нивно редоследно 
поврзување во рамките на АМС. 
Зајакнување на воспоставените контроли на 
квалитет на документацијата вклучена во 

 ревизорското досие во АМС. 

Раководител 
на тим, 

членови на тим
 РР, ПГДР

Во текот и по 
завршување на 

ревизијата

По една 
година

Среден

2.3 Ревизија на успешност
2.3.1 Планирање                                              

9 Утврдените ризици во  рамки на 
ризичните области да не се  целосно 

 поврзани со предметот на ревизијата. 

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Проверка и анализа  на обезбедените докази, 
информации и податоци и потврдување на 
утврдените ризици

ПГДР, РР,РТ Во фаза на 
прелиминарно 

истражување на 
ревизијата

По една 
година

Среден
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10 Метолошките акти не содржат 
пропишани обрасци за анализа и 

 контрола на ризиците. 

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Дизајнирање и пропишување на работни 
обрасци за анализа и контрола на ризиците во 
фаза на планирање

ГДР, СГДР, 
ПГДР,РР

Со наредна 
Годишна програма

По една 
година

Среден

11 Обезбедени докази за утврдените 
состојби  да не се доволни  и соодветни.

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Проверка на доволноста и релевантноста на 
ревизорските докази

ПГДР, РР,РТ Во фаза на 
прелиминарно 

истражување на 
ревизијата

По една 
година

Среден

12 Ревизорската програма да содржи 
неадекватни прашања за  ризичните 
област.

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Контрола и одобрување на ревизорските 
прашања и ревизорската програма

ПГДР, РР,РТ Во фаза на 
изготвување на 

ревизорската 
програма

По една 
година

Среден

13 Опфатот и  ревизорските техники, да  
 не  се целосно соодветно утврдени.  

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Контрола на утврдениот опфат и ревизорските 
техники содржани во ревизорската програма

ПГДР, РР,РТ Во фаза на 
изготвување на 

ревизорската 
програма

По една 
година

Среден

14 Да се појават лимитирачки 
фактори кои не можеле да бидат  
претходно предвидени.

ГДР,СГДР,ПГДР, 
РР,РТ,ЧТ

Осознавање на сите лимитирачки фактори 
преку детално анализирање на предметот на 
ревизијата и субјектот на ревизија и нивно 
проверување со ревизорската програма.
Изготвување на процедура за работа во 
вонредни ситуации за регулирање на 
работењето во услови на вонредни состојби.. 
Обуки за процесот на ревизија (РР и РУ) на 
ново вработените ревизори и за ревизија на ЕУ 
фондови. 

ГДР,СГДР,ПГДР
, РР,РТ,ЧТ

Во фаза на 
изготвување на 

ревизорската 
програма и планот 

на активности 

31.12.2022  година

По една 
година

Среден

15 Да не се предвидени сите активности 
кои влијаат на временската рамка за 
извршување на ревизијата.

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Контрола и одобрување на планот за 
временска рамка

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Во фаза на 
изготвување на 

ревизорската 
програма

По една 
година

Среден

2.3.2. Извршување 
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16 Изборот на примероци да не е доволен 
и соодветен.

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Проверка на користените техники и постапки, 
применетите аналитички постапки, начинот 
на извршениот избор на примерок и 
квалитетот на извршените тестирања

ПГДР, РР,РТ Во фазата на 
извршување при 
секоја  ревизија

По една 
година

Среден

17 Обезбедените докази да не се  
содветни. Белешките, прашалниците и 
програмите  да не се целосни. 

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Проверка на квалитетот и начинот на 
потполнување на прашалниците и програмите, 
квалитетот на извршените ревизорски 
активности и квалитетот на обезбедените 
информации, податоци и докази

ПГДР, РР,РТ Во фазата на 
извршување при 
секоја  ревизија

По една 
година

Среден

2.3.3. Известување
18 Ревизорските докази да не се доволни  

и соодветни за поткрепување на 
 наодите и заклучоците. 

ПГДР, РР,РТ,ЧТ Контрола на квалитет  преку прегледување на   
ревизорските белешки  и прилози на 
документација како доказ за утврдена состојба 
(тестови, наоди и сл.)

ПГДР, РР,РТ Во текот на 
извршување на 

ревизијата и 
проверка  во 

По една 
година

Среден

 2.4 Ревизијата на усогласеност, тематски ревизии и други видови ревизии
2.4.1 Ревизија на усогласеност

19 При вршењето на ревизијата на 
усогласеност да не постои воедначен 

 пристап во различни ревизии.  

ПГДР и РР Изготвување на прирачник за вршење на 
ревизија на усогласеност  од страна на Работна 
група за изготвување на прирачник за вршење 
на ревизија на усогласеност

ГДР,СГДР, 
ПГДР, РР

31.12.2022  година По една 
година

Среден

 2.5 Следење на резултатите од извршените ревизии
20  Во Известувањето за извршена 

проверка на преземените мерки по 
дадените препораки во КИ, да не се 
обезбедат доволно соодветни и 

 релевантни докази и образложенијс. 

ПГДР и РР Контрола на подготвеното Известување 
(преглед) врз основа на посебна Работна 
белешка со проверка на доказите и дадено 
образложение/коментар за статусот на 
препораките

ПГДР, РР, РТ Во текот на вршење 
на проверката, 
вообичаено во 

јануари/февруари 
на почеток на 

годината

По една 
година

Среден

21 Статусот на препораките нецелосно да  
кореспондира со обезбедените докази 

 и образложенија. 

ПГДР и РР Контрола на Известувањето за проверка на 
утврдениот статус по секоја препорака 

ПГДР, РР, РТ Во текот на вршење 
на проверката, 
вообичаено во 

јануари/февруари 

По една 
година

Среден 
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22 Не постои законска обврска  за   
доставување на Известувањата за 
проверка на преземените мерки по 
дадени препораки во КИ до Собранието 
на РСМ, поради што Собранието нема 
повратна информација за преземените 
мерки по дадените препораки од 

 страна на субјектите 

ГДР, ЗГДР; ПГДР Иницирање на законски измени во насока на 
задолжително доставување на  Известувањата 
за проверка на преземените мерки по дадени 
препораки во КИ  до Собранието на РСМ

ГДР, ЗГДР; 
ПГДР

По извршена 
проверка и 

доставување на 
Известувањата за 

проверка на 
преземените мерки 

по дадени 
препораки во КИ

По една 
година

Среден 

3.1. Секторот за ревизија на информациски системи (СРИС)
23 Неможност да се покријат 

ревизорските активности во делот на 
ИТ подршка на секторите за ревизија и 
спроведување на ИТ ревизии

ПГДР/РР на СРИС 
и ревизори за 

ревизија на 
информациски 

системи во 
одделенијата 

Соодветна распределба согласно големината 
на информациските системи во субјектите 
предмет на ревизија и ревизорски активности
Систематизирање и пополнување на кадар за 
ИТ

ПГДР/РР на 
СРИС и на 
сектори за 

ревизија

Повремено 
(согласно годината 
програма за работа 

на ДЗР)

По една 
година

Среден

24 Ненавремено обезбедување на 
податоци во електронска форма од 
субјектите предмет на ревизија

ПГДР/РР на СРИС  
и ревизори за 

ревизија на 
информациски 

системи во 
одделенијата

Навремено барање на податоци и потврда за 
испратени податоци

РР, Ревизор за 
ревизија на 

информациски 
системи

Повремено 
(согласно годината 
програма за работа 

на ДЗР)

По една 
година

Среден

25 Некомплетни или погрешни податоци ПГДР/РР на СРИС  
и ревизори за 

ревизија на 
информациски 

системи во 
одделенијата

Потврда за комплетноста и точност на 
податоците (е-маил)

РР, Ревизор за 
ревизија на 

информатицис
ки системи

Повремено 
(согласно годината 
програма за работа 

на ДЗР)

По една 
година

Среден

26 Дел од чекорите во фазите од 
ревизијата (планирање, извршување и 
известување)  да не се завршени и 
одобрени во АМС 

ПГДР и РР 
ПГДР/РР на СРИС 

Навремено пријавување и решавање на  
проблематичните документи во врска со 
нивното одобрување

ПГДР РР, РТ, 
ЧТ,

ПГДР/РР на 
СРИС 

во континуитет По една 
година

Среден 
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27 Извршување на ревизорски активности 
на обрасци во АМС  кои не се 
ажурирани/усогласени со регулативата 
и упатствата на ДЗР

ПГДР и РР, 
ПГДР/РР на СРИС 

Контрола на квалитет и осигурување на 
квалитет на сите обрасци во досие, редовно 
ажурирање и кориристење на 
предефинираните обрасци на сите обрасци во 
АМС согласно методологијата 

ПГДР, РР, РТ,
ПГДР/РР на 

СРИС

во континуитет По една 
година

Среден 

28 Губење на внесени податоци  во 
работните документи отворени во 
рамките на АМС системот кога повеќе 
ревизори работат на еден документсе 
исто време  

ПГДР и РР, 
ПГДР/РР на СРИС 

Навремено пријавување и решавање на 
проблемот, надградба на АМС системот и 
обезбедување на резервна копија на одреден 
период

ПГДР, РР, РТ,
ПГДР/РР на 

СРИС

во континуитет По една 
година

Среден 

29 Отстапување од утврдениот начин на 
користење на АМС системот

ПГДР и РР, 
ПГДР/РР на СРИС 

Континуирана обука за користење на АМС ПГДР, РР, РТ,
ПГДР/РР на 

СРИС

во континуитет По една 
година

Среден 

 3.2.  Сектор за унапредување на ревизијата и следење на меѓународната  пракса за имплементација на меѓународните стандарди  (СУР)
30 Необезбедени повратни информации  

за преземени мерки по ревизорските 
извештаи од страна на Јавното 
обвинителство на РСМ  и другите 
надлежни  органи за
сторен прекршок  или кривично дело  од 
страна на  субјектот предмет на ревизија

ПГДР на СУР Редовна  комуникација со Јавното 
обвинителство на РСМ и  другите надлежни 
 органи со цел  добивање на  повратни 
 информации  за  преземени мерки кон 
 субјектот на ревизија  за кој е утврдено 
 сомневање за сторен  прекршок или  кривично 
дело

ПГДР на СУР 
Самостоен 

 ревизор  од СУР

тековно По една 
година

Среден 

3.3.  Сектор за правни и општи работи, јавни набавки и односи со јавноста   (СПОР)
31 Некомплетност на архивската 

документацијата и класифицираната 
документација

Раководител на 
СПОР

Да се преуреди начинот на архивското 
работење и одложување на документацијата 

Раководител 
на СПОР

Помошник 
раководител на 

СПОР

во законски 
утврдени рокови

еднаш 
годишно

Среден

3.4.  Сектор за финансиски прашања  
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Реден 
број

Ризик
Сопственик на 

процесот
Потребни активности

Одговорно 
лице

Датум
Датум на 
следниот 

преглед

Утврден 
ризик

АЖУРИРАН РЕГИСТЕР НА РИЗИЦИ  
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА - 2021 ГОДИНА

32 Неможност да се изврши предвидениот 
обем на активности и да се воспостави 
разграничување на должностите и 
одговорностите во рамките на секторот

Раководител на 
секторот, 

Помошник 
раководител на 

Секторот 

Кадровска  доекипирање на Секторот ГДР, Генерален 
секретар, 

Раководител 
на секторот

тековно По една 
година

Среден

3.5 Одделение за управување со човечки ресурси
33 Непотполно извршување на 

активностите поврзани со управување 
со човечките ресурси

Раководител на 
одделението за 
управување со 

човечки ресурси

Кадровско доекипирање Вработени 
вклучени во 

процесот 

31.12.2022  година По една 
година

Среден

34 Некомплетна електронска база на 
податоци за вработените 

Раководител на 
одделението за 
управување со 

човечки ресурси

Внесување и редовно ажурирање на 
податоците во модулот за управување со 
човечки ресурси

Вработени 
вклучени во 

процесот 

тековно По една 
година

Среден

3.6. Одделение за внатрешна ревизија
35 Неквалитетно и ненавремено 

изработен стратешки и годишен план 
за ВР

Раководител на ВР Квалитетна и навремена изработка и достава 
на стратешки и годишен план за вр  

Вработени 
вклучени во 

процесот 

Во законски 
утврден рок 

еднаш 
годишно

      
Среден

36 Неизвршена внатрешната ревизија 
согласно годишниот план за ВР

Раководител на ВР Комплетирање со кадар, организирање и 
извршување на внатрешната ревизија 
согласно прописите за внатрешна ревизија

Вработени 
вклучени во 

процесот 

Во законски 
утврден рок 

еднаш 
годишно

      
Среден

37 Ненавремено исполнување на роковите 
во планот за ВР

Раководител на ВР Навремено исполнување на роковите во 
планот за внатрешна ревизија

Вработени 
вклучени во 

процесот 

Согласно планот еднаш 
годишно

      
Среден

38 Неквалитетно и ненавремено 
изработен годишен извештај 

Раководител на ВР Квалитетна и навремена изработка и достава 
годишен извештај 

Вработени 
вклучени во 

процесот 

Во законски 
утврден рок 

еднаш 
годишно

      
Среден

7


	Strategija_upravuvanje_rizici_2020-2023_DZR_0_0_0.PDF
	Ажуриран Регистар на ризици ГДР 2021.pdf



