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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
Резиме  
 
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи на 
Уставен суд на Република Северна Македонија на сметката основен буџет (637) за 
2019 година, заедно со ревизија на усогласеност. 

 
За финансиските извештаи на Уставниот суд за 2019 година изразивме мислење со 
резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за 
усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики.  
 
Извршена е ревизија на финансиските извештаи на Уставниот суд (637) за 2010 
година и изразено е неповолно мислење за вистинитоста и објективноста на 
билансот на состојба, мислење без резерва за билансот на приходи и расходи и 
неповолно мислење за усогласеноста со законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики. 
 
Со ревизијата беше опфатено и спроведувањето на препораките дадени во 
Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2010 година, при што е 
утврдено дека од дадените пет препораки, една препорака е делумно спроведена, 
додека четири препораки не се спроведени. 
 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи за 2019 година, заедно со 
ревизија на усогласеност, ги констатиравме следните состојби: 

- не се донесени Програми за работа и распоред на Уставниот суд, како обврска 
предвидена со  Деловникот за Уставниот суд; 

- не е воспоставена внатрешна ревизија поради не пополнетост на  
одделението за внатрешна ревизија; 

- утврдивме слабости во вршењето на пописот на средствата и обврските 
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односно истиот не е во целост извршен согласно законската регулатива; 
- не е воспоставена навремена и ажурна сметководствена евиденција за 

набавката и издавањето на материјали и  
- за дел од набавките на стоки и услуги не се применуваат во целост одредбите 

од Законот за јавните набавки. 
 
Во насока на надминување на утврдените состојби, ревизијата даде препораки со 
цел преземање  на мерки за надминување на истите. 
 
Во делот за нагласување на прашања за неизвесност или континуитет, ја 
обелоденивме состојбата во врска со дополнувањето на Деловникот на Уставниот 
суд донесен во октомври 2020 година, со кој се предвидува дека покрај правото на 
плата и други надоместоци, судиите на Уставниот суд да имаат право на додаток за 
посебни услови за работа, постоење на висок ризик и доверливост. 
 
Во делот на Останати прашања известивме за потребата од донесување на законска 
регулатива за утврдување на платите на вработените во Уставниот суд кои вршат 
технички и помошни работи. 

 
Од страна на Генералниот секретар на Уставниот суд добиени се забелешки на 
Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, кои претставуваат известување 
за преземените активности, како и активности кои се планира да се преземат во 
нареден период. 
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Вовед 
 

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна од 15 до 
17 заедно со ревизија на усогласеност на Уставниот суд на Република Северна 
Македонија на сметката за основен буџет, кои се состојат од биланс на состојба 
на ден 31 декември, биланс на приходи и расходи за годината која завршува со 
тој датум, и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки 
белешки кон финансиските извештаи. 
 

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена 
согласно член 22 став 1 од Законот за  државната ревизија и Годишната програма 
за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за 
државна ревизија. 

 

1.3. Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи и за 
усогласеност со закони и прописи на Уставниот суд на Република Северна 
Македонија за сметката на основниот буџет за 2010 година и изразено е 
негативно мислење за  вистинитоста и објективноста на билансот на состојба, 
мислење без резерва за билансот на приходи и расходи и негативно мислење за 
усогласеноста со законска регулатива, упатства и воспоставени политики. 
 

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на 
раководството на Уставниот суд застапувано од: 

 

- Никола Иваноски, претседател од 01.11.2016  до 30.10.2019 година и 
- Сали Мурати, претседател од 01.11.2019 година. 

 

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на 
интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно 
презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами 
или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и 
правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. 
Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека 
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики. 
 

1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од 
точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и 
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални 
аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  
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Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски 
докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени 
утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена 
на ризикот од неусогласеност.  
 

Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на 
постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како 
поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето 
на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална 
неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки. 
При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли 
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските 
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во 
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на 
внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на 
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, 
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 
Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 

2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата 
 

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да 
добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како 
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради 
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење 
за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, 
во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да 
известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со 
ревизорските наоди. 
Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските 
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, 
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските 
извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува 
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања. 
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2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во Република Северна Македонија.. 
 

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 16.10. 2020 
година до 13.11.2020 година на Уставен суд на Република Северна Македонија, на 
сметката на основниот буџет за 2019 година, од тим на Државниот завод за 
ревизија.  

3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките 
 
Ревизијата од точка 1.1. погоре опфати и ревизија на спроведување на 
препораките дадени во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор 
број 15-126/10 од 04.08.2011 година. Утврдивме дека од дадените пет препораки, 
една препорака е делумно спроведена, додека четири препораки не се 
спроведени (Прилог 1).   
 

4. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот 
состанок со претставници од Уставниот суд, одржан на ден 25.12.2020 година. 
 

Од страна на Генералниот секретар на Уставниот суд  добиени се забелешки број 
11-219/4 од 01.03.2021 година на Нацрт извештајот на овластениот државен 
ревизор кои претставуваат известување за преземените  активности, како и 
активности кои се планира да се преземат во нареден период. 

 

Констатирани се следните состојби: 
 

4.1. Внатрешни контроли  
 

4.1.1. Овластениот државен ревизор во Конечниот извештај за извршената 
ревизија на финансиските извештаи за 2010 година, во делот на оценка на 
системот на внатрешни контроли во процесот на плаќање извести дека 
воспоставените интерни контроли функционираат на начин кој не 
обезбедува соодветно разграничување на надлежностите и одговорностите 
меѓу вработените, која состојба сеуште не е надмината.  
Имено, со увид во документацијата ревизијата утврди дека:  
- Уставниот суд нема изготвено пишани процедури за движењето на 

финансиските документација и за проверка на сметководствените 
документи за извршените набавки на стоки и услуги, што не е во 
согласност со член 7 од Законот за јавна внатрешна финансиска 
контрола1; 

                     
1 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/2009, 12/2011, 82/2013,188/2013, 192/2015 и 147/2017 
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- Воспоставена е пракса по архивирање на финансиските документи, 
истите да се проверуваат од Генералниот секретар и да се доставуваат во 
одделението за финансиски прашања за нивно евидентирање, но не е 
предвидена ex post контрола; 

- Благајничкото работење го врши исто лице кое е задолжено за 
сметководствената евиденција и изготвувањето на финансиските 
извештаи и 

- За приемот и издавањето на материјалите ангажиран е виш референт - 
технички секретар, без да се донесе акт за овластување од страна на 
одговорното лице на Уставен суд, предвидено во член 8 од ЗЈВФК. 

Наведената состојба се должи на недоволна кадровска екипираност согласно 
актите за внатрешна организација и систематизација  на работните места во 
стручната служба на Уставниот суд2. Имено, во одделението за финансиски 
прашања се систематизирани четири работни места, но пополнето е само 
работното место самостоен референт за сметководство.  
 

Горенаведеното укажува дека во Уставниот суд не е воспоставен целосен 
систем на внатрешни контроли и не е извршена поделба на надлежностите во 
делот на одобрување, извршување и контрола на сметководствените 
документи, кој ќе ги намали ризиците во финансиското работење и ќе 
обезбеди ефикасен систем на контрола и управување со јавните средства.  
По доставување на Нацрт извештајот, Генералниот секретар на Уставниот суд 
на 26 февруари 2021 година има донесено  решение за формирање на работна 
група за изготвување на акт за уредување на постапката за движење на 
финансиската документација и проверка на сметководствените документи за 
извршени набавки на стоки и услуги за потребите на Уставниот суд. 

 

 Препорака: 
Одговорните лица во Уставниот суд  да продолжат со активностите за:  

- изготвување на пишани процедури за движењето на финансиската 
документација и проверка на сметководствените документи за извршени 
набавки на стоки и услуги; 

- пополнувањето на работните места согласно правилниците за внатрешна 
организација и систематизација на работните места во стручната служба 
на Уставниот суд; 

- воспоставување на  ex post контрола со која ќе се врши контрола по целосно 
спроведување на одобрените трансакции и 

- делегирањето на работни задачи на вработените да се врши со акт за 
овластување. 

                     
2Правилник за внатрешна организација на стручната служба на Уставниот суд Су.бр.950/12 од 
26.12.2012 и Правилник за систематизација на работните места во стручната служба на Уставниот суд 
Су.бр. 950/12-2 од 26.12.2012 година 
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4.2. Усогласеност со закони и прописи  
 

4.2.1. Уставниот суд нема донесено Програмa за работа и распоред на Судот, што не 
е во согласност на член 89 од Деловникот за Уставниот суд на РСМ3, со кој е 
предвидено дека по прашањата од доменот за внатрешна организација и 
работа, Уставниот суд на седница донесува Програма и распоред за работа на 
Уставниот суд. 
 
Уставниот суд изготвува Прегледи за работа/извештаи за работата за 
претходната година. Прегледите содржат податоци за: вкупниот број на 
предмети и видовите на акти на судот со кои се решени предметите, број на 
примени и решени предмети, ставови на судот заземени при одлучувањето, 
активности од меѓународна соработка и други податоци за Уставниот суд. 
 
Според податоците од Прегледите за работа од 2015 до 2019 година просечниот 
број на завршени предмети изнесува околу 60% односно околу 40% не се  
завршени предмети од вкупно примените предмети за постапување во овој 
период. Вкупниот број како и бројот на завршени и незавршени предмети по 
години е прикажан на следниот графикон:           

 
Постапката за оценување на уставноста на законите и уставноста и 
законитоста на прописите и другите општи акти е пропишана со Деловникот 
на Уставниот суд. 
Со увид во Деловникот и добиените информации за начинот на работа на 
Уставниот суд, констатиравме дека: 
- постапките пред Уставниот суд се поведуваат по поднесена иницијатива 

од граѓанин, група граѓани, институции, здруженија, како и по оцена на 
                     
3 „Службен весник на Република Македонија“ број 70/1992 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 202/2019 и 256/2020 
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Уставниот суд за потребата за испитување на уставноста на закон и 
уставноста и законитоста на пропис или друг општ акт; 

- начинот на распределба на предметите за работа е утврден со Деловникот, 
согласно кој предметите се распоредуваат на стручни соработници според 
областа утврдена во распоредот за работа и на судија според азбучниот ред 
на презимето, без користење на софтвер за распоред на предметите, со што 
би се елиминирало влијание на било каков субјективен пристап при самата 
распределба.  

- судијата и стручниот работник водат претходната постапка, во која ги 
прибираат потребните известувања и податоци за одлучување по 
предметот; 

- предвидени се рокови за започнување на активностите по примените 
иницијативи како и рок за завршување на претходната постапка. За текот 
на претходната постапка се поднесува информација (реферат) за седница 
или се дава известување за текот на постапкатa;  

- пред донесување на одлуката, за одделни предмети може да претходи 
одржување на подготвителна седница или одржување на јавна расправа, 
на кои се повикуваат претставници од стручни органи, организации и 
други научни и стручни работници 

- одлуките по поднесените иницијативи се донесуваат на седница со 
мнозинство гласови од вкупниот број на судии. 

Ревизијата констатира дека во Деловникот не се предвидени одредби за 
утврдување на рокови во кои ќе се закажуваат подготвителните седници, 
јавните расправи како и не се предвидени рокови за конечно одлучување и 
завршување на постапките по примените иницијативи, при тоа имајќи ги  
предвид критериуми за сложеноста на предметот кој е даден во работа. 

 
Имајќи предвид дека Уставниот суд не носи програма и распоред за работа, не 
користи софтвер за автоматска распределба на предметите, нема утврдени 
рокови за закажување на подготвителните седници, јавните расправи и рокови 
за конечно одлучување по примените иницијативи, констатиравме дека не се 
создадени целосни услови за непречено следење на ефективноста во 
постапувањето по примените иницијативи, ефективноста во постапувањето на 
секој одделен уставен судија како и на целокупното работење на Уставен суд. 
 
Препорака: 
Одговорното лице да превземе мерки и активности за: 
- донесување на Програми за работа и распоред на Судот,  
- доуредување на Деловникот за работа во делот на утврдување на рокови 

во кои ќе се закажуваат подготвителните седници, јавните расправи како 
и рокови за конечно одлучување по примените иницијативи, согласно 
предвидени критериуми за сложеноста на предметите за работа, 
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- уредување на начинот на следење и оценување на ефективноста на 
работењето на уставните судии, преку утвдување на индикатори односно 
критериуми за истото. 

 
4.2.2. Со правилниците за внатрешна организација и систематизација на работните 

места во стручната служба на Уставниот суд уредено е формирање на 
независно одделение за внатрешна ревизија, кое за своето работење е 
предвидено да одговара пред Претседателот на Уставниот суд. Во одделението 
систематизирани се две работни места, но истите не се пополнети. Уставниот 
суд нема преземено активности за  ангажирање на внатрешен ревизор од друг 
субјект од јавниот сектор врз основа на договор склучен меѓу раководителите 
од двата субјекти или со ангажирање на ревизор/и наведени во регистарот на 
внатрешни ревизори, како предвидена можност  во член 11 од ЗЈВФК.  
Не пополнетоста на работните места во одделението за внатрешна ревизија 
како и не ангажирање на внатрешни ревизори од други органи, оневозможува 
остварување на основната задача на внатрешна ревизија да придонесе за 
подобрување на работењето на субјектот, применувајќи соодветен пристап за 
процена и подобрување на ефективноста во процесите на управување со 
ризикот.  
 

Препорака: 
Одговорното лице на Уставен суд да превземе мерки и активности за 
воспоставување на внатрешна ревизија преку пополнување на предвидените 
работни места или со ангажирање на внатрешен ревизор на начин предвиден 
во законската регулатива. 
 

4.3.  Финансиски извештаи  
 

4.3.1. Со увид во пописниот материјал од извршениот попис со состојба на ден 31 
декември 2019 година, ревизијата  констатира: 
- средствата не се обележани со инвентарни броеви, поради што истите не 

се наведени и во пописните листи; 
- пописните листи на постојаните средства содржат податоци само за 

количината, без вредносни показатели што не е во согласност со член 31 од 
Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници4, со 
што е оневозможено вредносно усогласување на сметководствената со 
фактичката состојба; 

- не е извршен попис на залихата на материјали; 
- за нематеријалните средства и книгите во библиотека приложени се 

пописни листи кои не се потпишани од комисијата. 

                     
4 „Службен весник на Република Македонија“ број 28/2003, 81/2005, 8/2009, 175/2011 и 101/2013 



УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 10 
 1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________ 
 
                                                       

Поради нецелосно спроведениот попис, не е извршено целосно усогласување 
на сметководствена вредност со фактичката состојба на средствата, што не е 
во согласност со одредбите од Правилникот за сметководството на буџетите и 
буџетските корисници5 и има влијание на реалното и објективното 
искажување на податоците во финансиските извештаи. 
Со доставените забелешки на Нацрт извештајот, Уставниот суд извести дека се  
набавени налепници со инвентарни броеви и истите се поставени на 
средствата.  
 

Препорака: 
Одговорното лице на Уставниот суд да преземе мерки и активности за 
спроведување на целосен попис на средствата на начин предвиден со 
законската регулатива. 
 

4.3.2. Овластениот државен ревизор во Конечниот извештај за извршената ревизија 
на финансиските извештаи за 2010 година извести дека не е воспоставена 
материјална евиденција за прием и издавање на материјалите. Со увид во 
документацијата за 2019 година ревизијата констатира дека состојбата не е 
променета. Лицето ангажирано за прием и издавање на материјалите не 
изготвува секогаш документ за издадените материјали и истиот не се 
доставува до одделението за финансиски работи за негово сметководствено 
евидентирање. Наведената состојба влијае врз реалноста на искажаните 
податоци за залихата на материјали во финансиските извештаи, кои на 
почетокот на година се проценети во износ од 1.523 илјади денари, а на 
31.12.2019 година во износ од 1.858 илјади денари.  
Ваквиот начин на работење не е во согласност со член 12 од Правилникот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници, во кој е наведено дека  
евидентирањето на податоците во деловните книги се врши врз основа на 
веродостојна документација како доказ за настанатата финансиска промена.  
По доставување на Нацрт извештајот, Генералниот секретар на Уставниот суд 
на 26 февруари 2021 година има донесено  решение со кое на вработено лице  
се делегираат работните задачи за водење на евиденција за набавка и 
издавање на материјали. 

 
Препорака: 
Одговорното лице на Уставниот суд да преземе активности за воспоставување 
на евидентирање на материјалите, за приемот и издавањето на материјалите 
со цел обезбедување точна и ажурна евиденција, како и следење на состојбата 
и движењето на истите. 
 
 
 

                     
5„Службен весник на Република Македонија“ број 28/2003, 81/2005, 8/2009, 175/2011 и 101/2013 



УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (637) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 11 
 1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________ 
 
                                                       

 

4.4. Користење на средствата согласно законски прописи  
 

4.4.1. Со увидот во годишните планови за јавните набавки, приложената 
документација за спроведените постапки и нивната реализација ги утврдивме 
следниве состојби: 
- Низок степен  на реализација на годишните планови за јавните набавки, 

односно во 2018 и 2019 година од планирани 11 односно 12 постапки, 
спроведени се по 4 постапки на годишно или реализација од 36% односно 33%; 

- Набавките на услуги (мобилна и фиксна телефонија, резервација на 
авиобилети за службени патувања во странство) се реализираат како групна 
набавка преку СОЗР врз основа на склучен договор. Овие набавки не се 
предвидени во плановите за јавните набавки за 2018 и 2019 година, што не е 
во согласност со член 75 став 2 од ЗЈН6, со кој е пропишано дека вкупните 
потреби за набавки во тековната година ги вклучуваат и потребите што се 
реализираат како групна набавка или преку централно тело за набавки.  
Согласно членот 40 став 6 од ЗЈН кој се применува од април 2019 година, 
договорните органи во текот на годината можат да вршат набавки на стоки, 
услуги и работи  без спроведување на постапка, при што  вкупната вредноста 
на овие набавки во тековната година не смее да надмине 12 илјади евра во 
денарска противвредност без ДДВ. Во периодот од април до декември 2019 
година, Уставниот суд без спроведена постапка за јавна набавка има 
преземено обврски за набавка на стоки и услуги во вкупен износ од 26.770 
евра односно 1.652 илјади денари, што претставува надминување на законски 
утврдениот вредносен праг 12.610 eвра односно 778 илјади денари (Прилог 2).  

- Не е извршено објавување на податоците во кварталните евиденции на ЕСЈН 
за извршените набавки во 2019 година без спроведена постапка, што не е 
согласно член 40 став 5 од ЗЈН. 

Горенаведените состојби имаат влијание на конкуренцијата помеѓу 
економските оператори, транспарентноста и законитоста при постапките за 
доделување на договори за јавни набавки.   
 

Препорака: 
Одговорното лице да преземе мерки и активности за: 
- Планирањето на потребите за стоки и услуги да се врши во обем адекватен 

на потребите, 
- набавката на стоки и услуги да се врши со постапки за јавни набаваки и 
- редовно објавување на податоците за извршените набавки без  спроведена 

постапка во ЕСЈН. 
 

                     
6 Службен весник на Република Македонија“ број 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 
28/14, 43/14, 111/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16, 165/17,83/18 и 24/19 
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Основ за изразување на мислење 

 
Вкупен ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, во 
точките 4.2., 4.3. и 4.4. кои се однесуваат на донесување на програма за работа на 
Уставниот суд, квалитетно спроведување на пописот на средствата и обврските, 
воспоставување на евиденција за материјалите, почитување на законски 
утврдените вредносни прагови за набавки на стоки, услуги и работи имаат 
влијание врз издаденото мислење од страна на ревизијата. 

 
4. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи 

 
Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во 
точката 4.3. финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и објективно, 
во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Уставниот суд на 
Република Северна Македонија на ден 31 декември 2019 година како и 
резултатите на финансиските активности за годината која завршува со тој 
датум, во согласност со применливата рамка за финансиско известување. 

 
Мислење  за усогласеност со закони и прописи 
 

Според наше мислење, со исклучок на ефектот на прашањата изнесени во 
точките 4.2. 4.3. и 4.4. aктивностите, финансиските трансакции и информации, 
рефлектирани во финансиските извештаи на Уставниот суд на Република 
Северна Македонија, во сите материјални аспекти се во согласност со 
релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики. 
 

5. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет  
 

5.1. Согласно член 109 од Уставот на РСМ7, Собранието на РСМ ги избира судиите 
на Уставниот суд и тоа: шест судии со мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници и тројца судии со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, 
при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници кои 
припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство на РСМ.  Мандатот на судиите 
трае девет години без право на повторен избор. Уставниот суд избира 
претседател од своите редови за време од три години без право на повторен 
избор. 

                     
7 „Службен весник на Република Македонија број 52/1991, 1/1992, 31/1998, 91/2001, 84/2003, 107/2005, 
3/2009, 49/2011, 6/2019“ 
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Согласно член 32 од Уставот на РСМ  предвидено е остварувањето на правата 
на вработените и нивната положба да се уредуваат со закон и со колективни 
договори. Платите и другите надоместоци на судиите се уредени во Законот за 
плата и другите надомесоци на пратениците во Собранието на  РСМ и другите 
избрани и именувани лица во Републиката8. Средствата за плати на 
функционерите и на раководните работници се обезбедуваат во Буџетот на 
Републиката.    
Начинот на работа и постапката за оценување на уставноста на законите и 
уставноста и законитоста на прописите и другите општи акти пред Уставниот 
суд се уредени со Деловникот на Уставниот суд на РСМ.  
 
Во услови на наведеното уредување на платите и другите надоместоци на 
уставните судии, во октомври 2020 година извршено е дополнувањето на 
Деловникот со нов член 10-а, со кој се пропишува дека покрај правото на плата 
и други надоместоци судиите на Уставниот суд имаат право на додаток за: 
посебни услови за работа, постоење на висок ризик и доверливост, како и тоа 
дека додатоците за плата меѓусебно не се исклучуваат. Вкупниот износ на 
додатоците согласно наведениот член  не може да изнесува повеќе од 35% од 
основната плата на судијата, а висината и начинот на утврдување е предвидено 
да се уредат со акт на Судот.  
До денот на известување од извршената ревизија, актот за висината и начинот 
за утврдување на додатоците на основната плата не е изготвен.  
 
Истакнуваме дека правото на исплата на додатоци за посебни услови за 
работа, постоење на висок ризик и доверливост за останатите судии во 
државата односно на судиите од Врховниот суд, Вишиот управен суд, 
Управниот суд, апелационите и основните судови е утврдено со Закон за 
платите на судиите9.  
  
 
 
 
 
 

                     
8 „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 36/1990, 44/1990, 11/1991 и 38/1991 и 
„Службен весник на Република Македонија“ број 23/1997, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 
42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018 , Одлука на Уставниот суд на 
Република Македонија У. бр. 87/2017 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 
45/2018 
9 „Службен весник на Република Македонија“ број 110/2007, 103/2008; 161/2008; 153/2009; 67/2010; 
97/2010; 135/2011; 231/2015 и 248/2018  
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6. Останати прашања 
 

6.1. Согласно член 14 од Законот за вработените во јавниот сектор, јавниот сектор 
во РСМ, го сочинуваат вработените кои имаат статус на административни 
службеници, како и вработените кои имаат статус на помошно – технички 
лица. Согласно истиот за вработените во јавниот сектор се применуваат 
одредбите од овој закон, одредбите од посебните закони, прописите донесени 
врз основа на овој закон и посебните закони и колективни договори. Висината 
на платите и другите надоместоци на административните службеници се 
определуваат согласно Законот за административни службеници10, додека за 
лицата кои вршат технички и помошни работи, распоредени во групи, 
подгрупи инкорпорирани во актот за систематизација, отсуствуваат одредби 
со кој би се уредил начинот на пресметување на платите.  
Отсуството на одредби за утврдување на платите на вработените кои вршат 
технички и помошни работи предизвикува разноликост во пресметувањето и 
висината на платите на оваа категорија вработени.  
Во Уставниот суд на РСМ пресметката на плата за оваа категорија на 
вработени е регулирана во склучените договори за вработување преку 
утврдување на  бројот на бодови за соодветното работно место. Во однос на 
висината на вредноста на бодот во 2019 година од страна на Генералниот 
секретар донесена е Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на 
помошните работници, според која вредноста на бодот за пресметка на плата 
е утврден во висина како и за административните службеници. 
За надминување на утврдената состојба органите на државна управа во 
соработка со надлежното министерство потребно е да превземат активности 
за иницирање на измени и дополнување на законските и подзаконските акти 
и утврдување на критериуми за пресметка на платата на вработените лица кои 
вршат технички и помошни работи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
10„Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 127/2016, 
142/2016 ,2/2017, 16/2017, 11/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019 и 
14/2020 
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во 000 денари

Опис на позицијата Образложение 2019 2018

Приходи 3.1.
Трансфери и донации 3.1.1. 33,264 31,805
Вкупно приходи 33,264 31,805

Расходи 3.2.
Тековни расходи
Плати и надоместоци 3.2.1. 24,903 24,333
Стоки и услуги 3.2.2. 7,184 7,255
Субвенции и трансфери 3.2.3. 837 0
Вкупно тековни расходи 32,924 31,588

Капитални расходи 3.3.
Капитални расходи 340 217
Вкупно капитални расходи 340 217

Вкупно расходи 33,264 31,805

Сметка на основен буџет (637)
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 година

Уставен суд  на Република Северна Македонија
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во 000 денари

Опис на позицијата Образложение 2019 2018

Актива

Тековни средства 4.1.

Парични средства 4.1.1. 66 0

Побарувања од вработените 4.1.2. 75 28

Активни временски разграничувања 4.1.3. 2,611 2,384

Залихи 4.1.4. 1,916 1,551

Вкупно тековни средства 4,668 3,963

Постојани средства 4.2.

Нематеријални средства 4.2.1. 4,435 4,547

Материјални средства 4.2.1. 325,972 326,799

Вкупно постојани средства 330,407 331,346

Вкупна актива 335,075 335,309

Пасива

Тековни обврски 4.3.

Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 509 326

Краткорочни финансиски обврски 4.3.2. 66 0

Обврски спрема државата и други институции 4.3.3. 3 0
Краткорочни обврски за плати и други обврски 
спрема вработените 4.3.4. 2,098 2,057

Пасивни временски разграничувања 4.3.5. 76 29

Вкупно тековни обврски 2,752 2,412

Извори на средства 4.4.

Извори на капитални средства 4.4.1. 332,323 332,897

Вкупно извори на деловни средства 332,323 332,897

Вкупна пасива 335,075 335,309

Уставен суд  на Република Северна Македонија

Сметка на основен буџет (637)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
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   во 000 денари

О  П  И  С
Државен јавен 

капитал 

Останат капитал 
(залихи на 

материјали, 
резервни делови и 
ситен инвентар и 

хартии од 
вредност)

Вкупно

Состојба 01.01.2019 година 330,717                     2,180                               332,897                   

Зголемување по основ на: 4,449                        442                                  4,891                        
Набавки и ревалоризација 4,449                          442                                   4,891                        

Намалување по основ на: 5,430                         35                                     5,465                        
Амортизација 5,430                          35                                      5,465                        

Состојба 31.12.2019 година 329,736                    2,587                               332,323                   

Уставен суд  на Република Северна Македонија
Сметка на основен буџет (637)

ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА
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