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Предмет на извршената ревизијата на успешност е реализација на Програмата за 
развој и остварување на заштитата на децата за 2005 и 2006 година која согласно 
Законот за заштита на деца ја носи Владата на РМ и е во функција на 
спроведување и унапредување на системот на заштитата на децата и 
остварување согласно утврдените програми со Буџетот на РМ за 2005 и 2006 
година. 
Ревизијата на успешност е спроведена со цел да даде оценка за успешноста во 
реализацијата на сегменти од Програмата за за развој и остварување на 
заштитата на децата за 2005 – 2006 година посебно во дејноста заштита на деца 
– други облици на заштита. 
Самата ревизија на успешност би им помогнала на надлежните институции во 
подобрување на своето работење, би се запознала јавноста и граѓаните со 
присутната пракса во РМ од овие области, јавноста и граѓаните би се запознале 
со ефектите од законски дадените права, ефектите од едуцираноста на воспитно 
образовниот кадар во детските градинки и ефектите од децентрализацијата врз 
основната базна институција во РМ – детските градинки. 
Какво општество имаме (совесно, развиено, загрижено, со визија за иднина) 
зависи од тоа како ги градиме, воспитуваме, образуваме, чуваме, храниме, учиме 
и третираме нашите деца кои се иднина на секоја држава. Со оваа ревизија на 
успешност би се опфатила една област која до сега не била предмет на ревизија, 
која се однесува на најсуптилниот дел од општественото живеење, за која 
јавноста секако би покажала интерес.   
    Од аспект на целите и задачите содржани во Програмата за развој и 
остварување на заштитата на децата за 2005 и 2006 година и нивната 
реализација, одредбите од ЗЗД и другите подзаконски акти, ревизијата на 
успешност ги постави следните цели: 
 
1. Дали приоритетите и основните цели на дејноста во Програмата за развој и 
остварување на заштитата на деца за 2005 и 2006 година се реализирани од аспект 
на: 
 

• Обезбедување на услови за оптимален опфат на децата преку целосно и 
рационално искористување на кадровските, просторните и другите ресурси, 

 
2. Дали во детските градинки се организира, згрижува, престојува, воспитува 
секое запишано дете, односно што се прави за подобрување на способностите на 
стручниот кадар од повеќе аспекти, дали се користат придобивките од спроведени 
проекти и програми за едукација на наставниот кадар со воведување на нови 
методи во воспитно едукативниот процес и каков е резултатот од овие проекти и 
програми? 
 
Ревизорскиот опфат и применетата методологија во процесот на спроведување 
на ревизијата на успешност се подетално објаснети во Прилог 1 од овој извештај. 
 
 
  
 

 


