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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
Резиме  
 

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

  
Со извршената ревизија за 2019 година изразивме мислење без резерва за 
вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и мислење со резерва за 
усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики. 

 

Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност за 2012 година и изразено е негативно мислење за 
вистинитоста и објективноста на Билансот на состојба, за резултатот од 
финансиските активности во Билансот на приходи и расходи изразено е позитивно 
мислење и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставените политики изразено е мислење со резерва.  
 

Во текот на 2014 година извршена е проверка на преземените мерки од страна на 
Врховен суд на РСМ, во врска со утврдените состојби и дадените препораки 
содржани во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2012 година, 
при што е констатирано дека од 5 дадени препораки 4 се во тек, додека 1 не е 
спроведена.  
  

Со извршената ревизија на финансиските извештаи за 2019 година, заедно со 
ревизија на усогласеност, констатиравме одредени состојби кои имаат влијание на  
усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики, од кои како позначајни ги истакнуваме 
следните: 

 не е донесен нов Деловник за работа и Програма за работа на Врховниот суд 
на РСМ; 

 не е формирано работно тело за управување со движењето со предметите во 
судот што може да влијае на ефикасноста во решавањето на судските 
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предмети и на информираноста на одговорното лице за преземање на мерки 
за унапредување на работата на судот; 

 не е донесен правилник за начинот на функционирање на информатичкиот 
систем АКМИС, кој се применува во сите судови; 

 во поединечните месечни решенија за исплата на додатоците на плата, не се 
дава образложение за исполнетоста на условите за утврдување на правото за 
исплата на додатоци како и за основот за утврдување на нивната висина; 

 потреба од вработување на припадници на судска полиција; 
 не е извршено осигурување на зградата во која е сместен Врховниот суд како 

и стварите со кои располага. 
За утврдените неправилности дадени се препораки до одговорните лица во Врховен 
суд со цел преземање мерки за надминување на состојбите. 
 

Во делот на нагласување на прашањата за неизвесност или континуитет, 
обелоденети се состојби кои се однесуваат за: 

 не се врши оценување на судските службеници и на припадниците на 
судската полиција како резултат на не донесени интерни акти од страна на 
Министерството за правда; 

 недоволен број на систематизирани и пополнети работни места во 
одделението за внатрешна ревизија при Судскиот совет, кое треба да врши 
ревизија на судовите и ревизија на Врховниот суд;  

 во делот на модулот за пресметка на плата при Автоматизираниот буџетски 
менаџмент систем, каде администрирањето се врши од страна на Судскиот 
буџетски совет, во основицата е вклучена и вредноста на исклучителната 
компонента и  

 средствата кои се обезбедуваат од Буџетот на РСМ, се помали од законски 
утврдените и 

 потребата за зајакнување и унапредување на капацитетите на АКМИС 
системот. 

 

Во делот на Останати прашања истакнуваме одредени системски слабости кои се 
однесуваат на: 

 различно уредување на права на вработените во однос на вреднувањето на 
минатиот труд; 

 преиспитување на законските решенија во однос на додатоците на плата за 
судиите и вработените во судската служба;  

 отсуството на одредби за утврдување на платите на вработените во судовите 
кои вршат технички и помошни работи и  

 потребно е преиспитување на потребата од промена на образецот за 
евидентирање на набавките под вредносните прагови. 

 

Од страна на одговорното лице на субјектот не се добиени забелешки на Нацрт 
извештајот на овластениот државен ревизор. 
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1. Вовед 
 

1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи прикажани на 
страна од 15 до 17 заедно со ревизија на усогласеност на Врховен суд, сметка на 
основниот буџет (603) за 2019 година, кои се состојат од Биланс на состојба на ден 
31 декември, Биланс на приходи и расходи за годината која завршува со тој 
датум, преглед на промени на извори на капитални средства за 2019 година и 
преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки белешки кон 
финансиските извештаи. 

 

1.2. Ревизијата од точка 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 државната ревизија. 

 

1.3. Извршена е ревизија и издаден е извештај за финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност за 2012 година и изразено е негативно мислење за 
вистинитоста и објективноста на Билансот на состојба, за резултатот од 
финансиските активности во Билансот на приходи и расходи изразено е 
позитивно мислење и за усогласеноста на финансиските трансакции со 
релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики 
изразено е мислење со резерва.  

 

1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај се одговорност на 
раководството на субјектот, застапувано од: 

 

 Јово Вангеловски, претседател до 24.09.2019 година  
 д-р Фаик Арслани, в.д. претседател од 24.09.2019 година. 

 

Оваа одговорност вклучува: дизајнирање, имплементација и одржување на 
интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно 
презентирање финансиските извештаи кои што 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. 

 

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 на нашето ревизорско мислење. 

 

2. Цели и делокруг 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 заснована 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 02.09.2020 
до 15.11.2020 година кај Врховен суд, сметка на основен буџет (603) за 2019 година 
од тим на Државниот завод за ревизија. 

 
3. Осврт на ревизијата од претходната година - спроведување на препораките  

 

Во текот на 2014 година од страна на Државниот завод за ревизија извршена е 
проверка на преземените мерки од страна на Врховен суд на РСМ, во врска со 
утврдените состојби и дадените препораки содржани во Конечниот извештај на 
овластениот државен ревизор за 2012 година, при што е констатирано дека од 5 
дадени препораки 4 се во тек, додека 1 не е спроведена.  
 

4. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот 
состанок со раководството и одговорните лица на субјектот, предмет на ревизија 
на ден 04.02.2021 година. 

 

Од страна на одговорното лице на субјектот не се добиени забелешки на Нацрт 
извештајот на овластениот државен ревизор. 

 

4.1. Внатрешни контроли  
 

4.4.1. Од извршената ревизија на оценка на системот на внатрешни контроли во 
процесот на плаќање, констатиравме дека воспоставените интерни контроли 
функционираат на начин кој не обезбедува соодветно разграничување на 
надлежностите и одговорностите меѓу вработените и јасно дефинирање 
системот за одобрување на трансакциите. Со увид во документацијата 
ревизијата го  утврди следното:  
 Согласно Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 

работните места во Врховниот суд во одделението за финансиско и 
материјално работење предвидени се 5 работни места, од кои пополнети се 
само 2 работни места, и тоа самостоен референт за сметководство и виш 
судски референт. Работното место раководител на одделението за 
финансиско материјално работење, кој треба да спроведува надзор и кој 
има клучна улога во воспоставувањето и изработката на планот за 
финансиското управување и контрола, предвидено со членовите 11 и 12 од 
Законот за ЈВФК, не е пополнето, што создава ризик за доследно 
разграничување на надлежностите во системот на интерни контроли.   
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 Во текот на 2016 година Врховниот суд има донесено систем за управување 
со квалитет ISO 9001: 2015 и тоа процедури: за реализација, извршување и 
следење на буџет, за попис на извори на средства и обврски, за финансиско 
и материјално работење, за благајничко работење, за анализа и подготовка 
на буџетот. Процедурите се изработени согласно постоечката состојба со 
вработени. Поради недоволна кадровска екипираност предвидено е едно 
исто лице да ги изработува и проверува финансиските документи, врши 
пресметка и исплата на платите во Врховниот суд; 

 Воспоставена е пракса по архивирање на финансиските документи, истите 
да се одобрат од страна на претседателот на врховниот суд и да се 
доставуваат во одделението за финансиско материјално работење за нивно 
евидентирање, но поради недоволна кадровска екипираност не е 
предвидена ex post контрола согласно член  11 од ЗЈВФК; 

 Благајничкото работење го врши исто лице кое е задолжено за 
сметководствената евиденција и изготвувањето на финансиските 
извештаи и  нема овластено лице за проверка на документацијата од 
благајничките извештаи и 

 Од вкупно 13 предвидените работни места за раководители на служби, 
оддели и одделенија, во Врховниот суд пополнети се само 2 работни места. 

Наведените состојби не се во согласност со Законот за Јавна внатрешна 
финансиска контрола во кој е наведено дека поделба на должностите треба 
да биде на начин со кој нема да се дозволи едно службено лице во исто време 
да биде одговорно за одобрување, извршување, сметководство и контрола. 
Горенаведените состојби укажуваат дека во Врховниот суд не е воспоставен 
целосен систем на внатрешни контроли, со кој ќе се намалат ризиците во 
работењето и ќе се обезбеди ефикасен систем на контрола и управување со 
јавните средства.  

 
  Препорака: 

Одговорните лица во Врховниот суд во соработка со надлежните органи, да 
преземат активности за соодветно пополнувањето на работните места 
согласно правилниците за внатрешна организација и систематизација на 
работните места во стручната служба на Врховниот суд, со цел поделба на 
должностите, како и воспоставување на ex post контрола; 
 

4.2. Усогласеност со закони и прописи  
 

4.2.1. Врховниот суд во текот на 1998 година има донесено - Деловник за работа1, со 
кој се уредува начинот на работа, организацијата, надлежностите и други 
прашањата поврзани со работата на Врховниот суд. Деловникот е донесен 

                     
1„Службен весник на Република Македонија“ број 13/98 и 21/09 
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согласно Законот за судови од 1995 година кој е вон сила и истиот иако е 
изменет и дополнет во 2009 година, содржи одредби кои не се усогласени и 
применливи согласно Законот за судовите2, кој е во примена. Во тек е постапка 
за изготвување на нов Деловник за работа на Врховен суд, за која цел, од страна 
на в.д. Претседателот на Врховен суд, формирана е работна група за изработка 
на предлог текст на истиот3; 
Врховниот суд нема донесено Програма за работа за 2019 година, што не е во 
согласност со член 37 од Законот за судовите и член 6 од Деловникот за работа 
на Врховниот суд на РСМ, каде е предвидено дека за работите и задачите кои 
спаѓаат во делокруг на судот, особено за видот и бројот на предмети по кои ќе 
постапува, на општа седница се утврдува Програма за работа на Врховен суд 
што ја подготвува претседателот на судот врз основа на претходно 
прибавените мислења на судските оддели.  
Ревизијата истакнува дека на почетокот на тековната година се изработува 
Годишен распоред за работа на судиите и судската администрација во кој се 
утврдени советите на судии кои ќе постапуваат во различни оддели. 
 

Не донесување на Програма за работа на Врховниот суд ја намалува 
транспарентноста на работата на судот, оневозможува да се следи 
ефективноста на работата на судот, во однос на планираните  и реализираните 
активности  во Врховниот суд. 

 

Препорака: 
Одговорното лице да ги интензивира активностите за изработка и донесување 
на нов Деловник за работа и да преземе активности за донесување на годишна 
програма за работа на Врховниот суд на РСМ. 

 

4.2.2. Врховниот суд на РСМ нема формирано работно тело за управување со 
движењето со предметите во судот согласно член 7 од Законот за управување 
со движењето на предметите во Судовите, кое треба да е надлежно за: 
 изготвување предлог годишен план за управување со движењето на 

предметите во судот и спречување на создавање на заостатокот на 
нерешени предмети или намалување на заостатокот на нерешени 
предмети и спречување на застојот на движењето на предметите во судот 
кој особено содржи:  
 анализа на причините за застојот во движењето на предметите и 

заостатокот на нерешените предмети,  
 предлог мерки за надминување на застојот на движењето на 

предметите и појава на нерешени предмети и 

                     
2„Службен весник на Република Македонија“ број 58/2006, 62/2006, 35/2008, 61/2008, 
118/2008, 16/2009, 150/2010, 39/2012, 83/2018, 198/2018 и 96/2019 година 
3Одлука 03 Су.бр.656/2019 од 21.10.2019 година и Одлука 03 Су.бр.656/2019-1 од 27.11.2019 
година 
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 анализа на управување со движењето на предметите во судот; 
 изготвување предлог на внатрешни процедури за одделни процеси при 

управувањето со движењето на предметите во судот врз основа на 
процесните дејствија и роковите утврдени во Законот за парничната 
постапка, Законот за кривичната постапка, Законот за управните спорови, 
Законот за вонпарнична постапка и судскиот деловник, кој согласно со 
Законот за судовите го донесува министерот за правда и 

 до претседателот на судот доставува месечен извештај за спроведувањето 
на годишниот план за управување со движењето на предметите во судот, 
мерките за спречување на создавањето и намалување на заостатокот на 
нерешени предмети и за застојот на движењето на предметите во судот. 

Не формираното  работно тело за управување со движењето со предметите во 
Врховниот суд може да влијае на ефикасноста во решавањето на судските 
предмети, во услови на отсуство на процедури за клучните процеси во врска со 
управувањето со предметите, како и на информираноста на одговорното лице 
за преземање на мерки за унапредување на работата на судот. 
Во текот на 2020 година донесен е нов Закон за управување со движењето на 
предметите во судовите4, во кој согласно член 6 исто така е предвидено 
формирање на ова работно тело. 
 

Ревизијата изврши анализа на бројот на нерешени предмети5 од претходни 
години, ново примени, решени како и останати нерешени судски предмети за 
периодот 2017 – 2019 година, прикажани на следната табела.       
 

ОПИС 2017 година  2018 година 2019 година 
Нерешени од претходна година           1.956                 1.726                   1.422      
Ново примени            2.317                 2.189                  2.002      
Решени            2.542                2.499                   2.167      
Останати нерешени           1.741                1.416                   1.257      

 
Со анализа на податоците за бројот на нерешени судски предмети од 
претходни години, ново примени, решени во текот на годината како и бројот на 
останати нерешени судски предмети, за периодот 2017 - 2019 година, 
констатираме дека бројот на решени предмети во 2019 година изнесува 63% од 
вкупниот број на предмети за работа и бележи тренд на зголемување имајќи 
предвид дека во 2017 година процентот на решени предмети изнесува 59%. 
 

Исто така констатиравме тренд на намалување на бројот на нерешени 
предмети на крајот на секоја година, кој од 41% во 2017 година е намален за 4% 
односно во  2019 година изнесува 37%. 

                     
4„Службен Весник на Република Северна Македонија“ број 42/2020. 
5 Извештаи за работа на Врховен суд од 2017 до 2019. 
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Состојбата со нерешени предмети од претходни години, ново примени, решени 
како и останати нерешени судски предмети по области за периодот 01.01 до 
31.12.2019 година се прикажани на следниот графикон.              
 

 
Анализата покажува дека во Врховниот суд во најголем дел пристигнуваат и 
се решаваат судски предмети од Граѓанската област, а најмалку се застапени 
предметите од Управната област. 
 

Препорака: 
Одговорното лице на Врховниот суд да формира работно тело за управување 
со движењето со предметите во судот. 
 

4.2.3. Во Врховниот суд на РСМ согласно член 99 од Законот за судовите е формиран 
Центар за информатичка технологија, надлежен за техничко управување со 
автоматизираниот компјутерски систем за управување со судски предмети 
АКМИС, кој претставува автоматизиран компјутерски систем за управување 
со судските предмети и кој претставува основен ИТ систем што се користи од 
страна на сите судови во РСМ како единствена, односно унифицирана 
апликација, со која се води евиденција на судските постапки, почнувајќи од 
прием на документите, автоматската распределба на предметите по судии, до 
архивирање на секој предмет. Центарот за информатичка технологија е 
надлежен и за техничко управување со судскиот портал и базите на податоци, 
кои произлегуваат од работата на судовите.  
За уредување на начинот на функционирање на информатичкиот систем во 
сите судови до мај 2019 година било предвидено да се донесе подзаконски акт 
од страна на Министерот за правда. 

 -
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Со донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за судови6 
од мај 2019 година, предвидениот подзаконски акт кој ќе го определи начинот 
на функционирање на информатичкиот систем во сите судови, го донесува 
претседателот на Врховниот суд на РСМ, по претходна согласност од општата 
седница на Врховниот суд 
Имајќи предвид дека евиденцијата на сите судски постапки во државата се 
води во АКМИС системот, констатиравме дека не е донесен Правилник за 
начинот на функционирање на информатичкиот систем во сите судови во 
РСМ, што може да влијае на унифицираност на начинот на работа во секој суд 
одделно, како и не воедначеност на евиденцијата на судските постапки, 
приемот на документите, автоматската распределба на предметите по судии и 
нивното архивирање. 
Исто така истакнуваме дека постои потреба од зајакнување на човечките 
ресурси во службата за информатика, заради непречено функционирање на 
информатичкиот систем за електронско управување со предметите во 
судовите и јавните обвинителства (детално образложено во точка 6.5.). 
 
Препорака: 
Одговорното лице на Врховниот суд да преземе мерки и активности за 
донесување на правилник за начинот на функционирање на информатичкиот 
систем во сите судови. 
 

4.2.4. Согласно Законот за платите на судиите и Законот за судска служба, судиите и 
судските службеници остваруваат додатоци на плата за посебни услови за 
работа, постоење на висок ризик и доверливост. Во овие додатоци за судските 
службеници, вклучени се и додаток на плата за ноќна работа, работа во смени 
и прекувремена работа. 
Имено, согласно член 70 став 3 од Законот за судска служба и член 7-б став 4 од 
Законот за платите на судиите предвидено е по донесена одлука на Судскиот 
буџетски совет за обезбедени финансиски средства, претседателот на судот, 
најдоцна до средина на месецот да може да донесе решение за исплата на 
додаток, односно додатоци на судија и судски службеник од судот за 
претходниот месец. Решението треба да содржи образложeние на 
исполнетоста на условите за утврдување на правото на додаток.  
Критериумите согласно кои се оценува исполнетоста на условите за 
утврдување на правото на додатоци, нивната висина и начинот на утврдување 
за судиите и судските службеници во Врховниот суд на РСМ, Вишиот управен 
суд, Управниот суд, апелационите и основните судови, се уредени со 
Правилници на Судскиот совет на РСМ. Судскиот совет има донесено 
Правилници во кои се утврдени критериумите кои треба да се исполнат за 
стекнување со правото на овие додатоци. 

                     
6 Службен Весник на РСМ број 96 од 17.05.2019 година. 
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Ревизијата при увид во поединечни месечни решенија за исплата на 
додатоците на плата и утврди дека не се дава образложение за исполнетоста 
на условите за утврдување на правото за исплата на додатоци како и за 
утврдување на нивната висина. 
 

Препорака: 
Одговорното лице на Врховниот суд во Решенијата за додатоци на плата да 
даде образложение за исполнување на условите за утврдување на правото на 
додатоци на плата. 
 

4.2.5. Согласно Законот за судска служба, обезбедувањето на објектите, имотот, 
лицата и одржувањето на редот во судот го врши судската полиција. 
Министерот за правда со Одлука го утврдува бројот на припадници на судската 
полиција во секој суд.  
Министерот за правда има донесено Одлука за утврдување на бројот на 
припадници на судската полиција во секој суд, во која за Врховниот суд на 
Република Северна Македонија се утврдуваат до осум припадници на судска 
полиција, вклучувајќи ги и командантот на судската полиција, командирот на 
судската полиција и неговиот заменик. Со правилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работните места во Врховниот суд, 
предвидени се шест припадници на судска полиција. 
Во Врховниот суд вработени се вкупно пет припадници на судска полиција, кои 
се на должност 24 часа, што придонесува за зголемен број на прекувремени 
часови, со што се надминуваат 190 часа годишно по вработен, утврдени со член 
117 став 2 од Законот за работни односи.  

 

Препорака: 
Одговорното лице на Врховниот суд во соработка со надлежните институции 
да преземе мерки и активности за обезбедување на потребниот број на 
припадници на судска полиција. 

 
4.2.6. Не се преземени активности за осигурување на зградата во која е сместен 

Врховниот суд како и стварите, што не е во согласност со член 11 од Законот за 
користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост, во кој е предвидено дека државните органи се должни 
да обезбедат чување и заштита на стварите, нивно економично и соодветно 
користење и уредно и навремено извршување на обврските што произлегуваат 
од користењето на стварите. 
Истакнуваме дека во деловниот простор на Врховниот суд, покрај другата 
опрема сместен е и АКМИС системот,  што се користи од страна на сите судови 
во РСМ.  
 

Ваквата состојба создава ризик од неможност за покривање на евентуалната 
штета на имотот и стварите кои се во сопственост на Врховниот суд од страна 
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на осигурителните компании и може да предизвика дополнителни расходи за 
буџетот на Врховниот суд.  
Препорака: 
Одговорното лице на Врховниот суд да преземи итни мерки и активности за 
осигурување на имотот и стварите со кои располагаат и управуваат. 

 

Основ за изразување на мислење  
 
Вкупен ефект од изнесените наоди, кои се основ за изразување мислење, се 
однесуваат на изработка и донесување на нов Деловник за работа и Програма за 
работа на Врховен суд, формирање на работно тело за управување со движењето 
со предметите во судот, донесување на правилник за начинот на 
функционирање на информатичкиот систем во сите судови, не образложување 
на исполнетоста на условите за утврдување на право на додатоци на плата во 
поединечните решенија, вработување на потребен број на припадници на 
судската полиција,  осигурување на недвижниот имот и стварите со кој располага 
Врховен суд имаат влијание врз издаденото мислење од страна на ревизијата. 

 

5. Ревизорско мислење  
 

Мислење за финансиските извештаи  
 

Според наше мислење, финансиските извештаи ги прикажуваат вистинито и 
објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Врховен суд 
на Република Северна Македонија на ден 31 декември 2019 година како и 
резултатите од финансиските активности за годината која завршува со тој 
датум, во согласност со важечката законска регулатива. 

 

 Мислење за усогласеност со закони и прописи  
 

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

6. Нагласување на прашања за неизвесност или континуитет  
 

6.1. Согласно член 87 и член 124 од Законот за судска служба, судските службеници 
и припадниците на судската полиција задолжително треба да се оценуваат 
еднаш годишно. Со ревизијата констатиравме дека  во Врховниот суд не се врши 
оценување на судските службеници и на припадниците на судската полиција. 
Причина е за оваа состојба е дека Министерството за правда не ги има донесено 
законски предвидените акти за оценување, како и непополнетите работни 
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места од категоријата раководни службеници кои треба да бидат вклучени во 
постапката на оценување. 
Во судот не се остварува ниту правото на унапредување на судските 
службеници утврдено во Законот за судска служба, поради не донесен 
подзаконски акт предвиден во член 44 од Законот за судската служба, кои исто 
така се во надлежност на Министерството за правда, со кои треба да се регулира 
начинот на спроведување на постапката за унапредување, како и поради не 
спроведено оценување, како еден од условите за унапредување во кариерата.  
Горенаведените состојби влијаат врз можноста за остварување на правата на 
вработените како и на мотивираноста на истите за зголемување на квалитетот 
во извршувањето на работните задачи, ефективноста на нивната работа како и 
соодветно спроведување на  надлежностите на судот.  
Во ноември 2020 година Министерот за правда донесе Правилник за формата и 
содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за 
унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и 
интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови 
од постапката на селекција во зависност од категоријата на работно место за кое 
е објавен интерниот оглас7 и Правилник за начинот на спроведување на 
полугодишното интервју, формата и содржината на извештајот, начинот на 
оценување на судскиот службеник, формата и содржината на обрасците за 
оценување, формата и содржината на извештајот со ранг листа на годишни 
оценки, како и содржината на извештаите и начинот на оценување на судските 
службеници во други околности8. 

 

6.2. Ревизија на извршување на финансиските планови во единките корисници на 
Судска власт, како и наменското користење на средствата од нивна страна, 
вршат внатрешните ревизори, кои ги назначува Судскиот буџетски совет.  
Функционирањето на внатрешната ревизија во Судскиот буџетски совет е 
дефинирано со Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, Деловникот 
за работа на Судски буџетски совет, Правилникот за внатрешна организација на 
Судски совет на РСМ и Правилникот за систематизација на работните места во 
стручната служба во Судскиот совет на РСМ. 
Согласно член 31 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола, 
внатрешна ревизија се основа со најмалку еден внатрешен ревизор на секои пет 
единки буџетски корисници. Имајќи предвид дека Судскиот буџет има 36 
корисници, согласно наведениот Закон, покрај раководителот на одделението 
за внатрешна ревизија потребно е да бидат вработени најмалку 7 внатрешни 
ревизори.  
Со Правилникот за систематизација на работните места во стручната служба во 
Судскиот совет на РМ, предвидени се државен советник - независен внатрешен 

                     
7„Службен Везник на Република Северна Македонија“ број 275 од 19.11.2020 година. 
8Службен Везник на Република Северна Македонија број 275 од 19.11.2020 година. 
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ревизор и одделение за внатрешна ревизија со три работни места (раководител 
на одделение, советник и помлад соработник).  
Наведеното укажува дека со систематизацијата не е предвиден законски 
минималниот број на работни места во одделението за внатрешна ревизија, а во 
текот на 2019 година, во одделението за внатрешна ревизија не е пополнето ниту 
едно работно место. Работата на внатрешната ревизија ја врши еден државен 
советник независен внатрешен ревизор. Поради предвидениот број на 
извршители во одделението за внатрешна ревизија под законскиот минимум 
како и непополнетите работни места, утврдивме дека со Годишниот план за 2019 
година вкупно се предвидени четири ревизии, од кои реализирани се само две 
ревизии.  
Во 2019 година како и во претходниот период во Врховниот суд на РСМ не е   
извршена внатрешна ревизија. 
Наведените состојби влијаат врз опфатот и бројот на извршени ревизии кај 
единките корисници на Судскиот буџет и создаваат ризик дека нема да биде 
обезбедено независно, разумно, објективно уверување и совет на раководителот 
на субјектот со цел подобрување на работењето на судската власт, како и во 
Врховниот суд.  

 

6.3. Согласно Законот за судска служба,  работното искуство на вработените во 
судска полиција се вреднува во износ од 0,5% во делот на основната плата со која 
се вреднува образованието и додатокот на плата за звање, за секоја навршена 
година работен стаж, а најмногу до 20%, додека исклучителната компонента 
како составен дел на платата не се вреднува во основицата за вреднување на 
додатокот за минат труд. Ревизијата утврди дека во модулот за внесување и 
обработка на податоци за пресметка на плата при Автоматизираниот буџетски 
менаџмент систем во основицата е вклучена и вредноста на исклучителната 
компонента, што не е во согласност со член 128 став 4 од Законот за судска 
служба и има влијание на расходите по основ на исплата на платата на 
вработените. 

 

Истакнуваме дека администрирањето на системот за автоматска обработка на 
податоците – АБМС се врши на ниво на судска власт во стручната служба на 
Судскиот буџетски совет. 

 
 

Ревизијата е на мислење дека е потребно одговорното лице на Врховниот суд во 
соработка со Судски буџетски совет да преземат мерки и активности за 
изземање на коефициентот за работен стаж од 0,5% од вредноста во 
исклучителната компонента на платата со изменување и дополнување на 
модулот за пресметка на платите. 
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6.4. Судскиот буџет претставува годишна процена на приходите и трошоците на 
единките корисници од судската власт што ги утврдува Собранието на РСМ и е 
наменет за финансирање на нивните надлежности. Планирањето на потребните 
средства за корисниците на Судската власт за нивно непречено работење е 
дефиниран со Законот за буџетите и Законот за судскиот буџетски совет11. 
Судскиот буџетски совет и единките корисници на Судската власт, своите 
буџетските барања ги подготвуваат, изработуваат и доставуваат во роковите 
предвидени со Законот за буџетите.  
Средствата кои се обезбедуваат од Буџетот на РСМ согласно Законот за 
Судскиот буџет, се утврдени во износ од најмалку 0,8% од БДП и во случај на 
ребаланс на Буџетот на РСМ, истите не може да се намалуваат. Одобрените 
средства за Судската власт со Буџетот на РСМ во 2019 година се помали од 
законски утврдениот процент, односно проектирани се во висина од 2.179.011 
илјади денари, што претставува 0,35% од БДП за 2018 година.  
 

Притоа, најголем дел од средствата (72%) е наменет за плати и надоместоци, 
додека значително помало е учеството на средствата за капитални расходи 
односно за инвестиции и развој.  
 

Со воспоставениот начин на планирање на обемот на средства на судскиот буџет 
и на усогласување помеѓу Министерството за финансии и Судскиот буџетски 
совет, како и со начинот на негово одобрување под законски утврдената рамка, 
се создава ризик од непречено обезбедувањето на стабилно, долгорочно, 
рамномерно и соодветно финансирање на судската власт, а се со цел да се 
обезбеди како уставната и законски предвидената независност и самостојност 
на судската власт во РСМ.  
 

6.5. АКМИС претставува автоматизиран компјутерски систем за управување со 
судските предмети, кој е основен ИТ систем што се користи од страна на 
судовите како единствена, односно унифицирана апликација, со која се води 
евиденција на судските постапки, почнувајќи од прием на документите, 
автоматската распределба на предметите по судии, до архивирање на секој 
предмет. Основните податоци за предметите на секој суд и сите документи кои 
се генерираат во текот на судската постапка се внесуваат во локалните АКМИС 
бази сместени во секој суд на РСМ.  
 
За потребите на АКМИС во Врховен суд е формиран Центар за информатика, во 
кој се опслужува централната база на податоци за судскиот информатички 
систем, со податоци за адвокати, нотари, извршители, медијатори, стечајни 
управници, судови и друго, кои се реплицираат во локалните АКМИС бази на 
судовите. 
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Исто така, составен дел на овој систем треба да биде и информатички дел кој 
треба да се користи за автоматска и електронска распределба на предметите во 
јавните обвинителства, но истиот сеуште не воспоставен. 
 

Во службата за информатика предвидени се 7 работни места додека пополнети 
се 3 или 43%, кои се надлежни и за АКМИС системот како основен ИТ систем што 
се користи од страна на судовите како единствена, односно унифицирана 
апликација со која се води евиденција на судските постапки, почнувајќи од 
прием на документите, автоматската распределба на предметите по судии, до 
архивирање на секој предмет. 

 

Во февруари 2019 година, со Заклучок на Владата на РСМ9, Министерството за 
правда било задолжено да формира комисија за надзор над судовите за 
примена на одредбите од Судскиот деловник и да донесе план за надзор за 2019 
година, со кој ќе се предвиди надзор над 16 судови. Во изготвениот Шестмесечен 
извештај за надзор над функционалноста на АКМИС во судовите10 од 2019 
година, со кој се опфатени 8 судови, не се утврдени значајни недоследности во 
управувањето на предметите преку АКМИС. Согласно препораките во 
наведениот извештај, потребно е итно зајакнување на капацитетите на 
серверите и набавка на нови скенери за непречено функционирање на АКМИС, 
како и негова оптимизација, односно прилагодување на потребите на 
конкретните судови и доработка во делот за водење на уписниците од судската 
управа.  
 

Согласно наведеното ревизијата укажува на потребата од интензивирање на  
активностите за зајакнување на човечките ресурси, набавка на дополнителна 
ИТ опрема и надградба на софтверското решение, како и интегрирање на 
јавните обвинителства во неговата примена, се со цел непречено 
функционирање и примена на АКМИС од страна на сите судови и 
обвинителства во државата. 

 

7.  Останати прашања  
  
7.1. Со законот за судска служба утврдено е дека минатиот труд се вреднува во 

износ од 0,5% во делот на основната плата со која се вреднува образованието и 
додатокот на плата за звање, за секоја навршена година работен стаж, а 
најмногу до 20%, додека во Законот за плата на судиите се вреднува со секоја 
започната година. 
Наведеното предизвикува различно уредување на исти права на вработените во 
иста институција, поради што потребно е да се преземат активности за 
воедначување на Законите. 
 

                     
9Извадок од Нацрт записник од 118 седница на Владата на РСМ одржана на 05.02.2019 година. 
10Број 08-3392/1 од 19.07.2019 година. 
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7.2. Согласно член 7 -б од Законот за платите на судиите предвидени се додатоци на 
плата за посебни услови за работа, постоење на висок ризик и доверливост, при 
што вкупниот износ на висината на додатоците не може да изнесува повеќе од 
35% од основната плата на судијата.  
Во членот 7- а е уредено правото за зголемување на платата на судијата за работа 
подолго од полното работно време и за работа во деновите на празници и истите 
не влегуваат во додатоците кои се ограничени со 35% од основната плата на 
судијата. 
 

За разлика од Законот за платите на судиите, во Законот за судска служба со 
член 69 и 70 покрај додатоци на плата за судските службеници за посебни 
услови за работа, постоење на висок ризик и доверливост во оваа група 
вклучени се и додатоците за ноќна работа, работа во смени и прекувремена 
работа, при што вкупниот износ на висината на сите додатоците не може да 
изнесува повеќе од 35% од основната плата на судскиот службеник.  
 

Согласно Законот за судска служба донесени се Правилници11 од страна на 
судскиот совет во кои се утврдува висината на додатоците на плата на судиите 
и судските службеници во процентуален износ од основаната плата и тоа: 
 посебни услови за работа во висина до 10% за судии и 5% за судските 

службеници; 
 постоење на висок ризик во висина до 10% и за судиите и за судските 

службеници; 
 доверливост во висина до 15% за судиите и 10% за судските службеници; 
 ноќна работа, работа во смени и прекувремена работа во висина до 10% за 

судските службеници. 
Ваквите законски и подзаконски одредби со кои различно се уредуваат 
одредени права на вработените доведуваат до нееднаквост на правата на 
вработените во Врховниот суд. Имено, максималниот износ што може да го 
достигнат судиите за додатоците за посебни услови за работа, постоење на 
висок ризик и доверливост е 35% од основната плата на судиите, а за истите 
додатоци судските службеници може да достигнат 25% од основната плата.  
Исто така, ревизијата смета дека додатоците за ноќна работа, работа во смени и 
прекувремена работа не би требало да бидат со ограничување на нивната 
максимална висина, од причина што согласно Законот за работни односи, 
Законот за судска служба, Законот за плати на судиите и Колективните 
договори истите се вреднуваат по изработен час.  
Ревизијата смета дека постои потреба од преиспитување на законските 
решенија во однос на усогласување на истите заради еднаквост на правата на 
вработените согласно Уставот на РСМ. 

                     
11Правилник за додатоците на плата, нивната висина и начинот на утврдување на судиите 
број 01 - 285/2 од 13.02.2019 година и Правилник за додатоците на плата, нивната висина и 
начинот на утврдување за судските службеници број 01 - 283/1 од 13.02.2019 година 
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7.3. Согласно член 100 од Законот за судовите и член 2 од Законот за судска служба, 

судската служба ја сочинуваат судските службеници, лицата вработени во 
судовите кои вршат технички и помошни работи и судската полиција.  
Во член 3 став 2 од Законот за судската служба уредено е дека вработените во 
судовите кои вршат технички и помошни работи немаат статус на судски 
службеници и за нив важат Законот за вработените во јавниот сектор и општите 
прописи за работни односи. Висината на платите и другите надоместоци на 
судските службеници и другите вработени во судовите се определуваат со закон 
и со колективен договор согласно член 109 од Законот за судовите.  
Системот на плата и надоместоци на плата на судските службеници е утврден 
со одредбите на Законот за судска служба.  
Согласно член 78 од Законот за судска служба пропишано е дека платите на 
вработените кои вршат технички и помошни работи во судовите се во рамките 
на платите утврдени за административно - техничките судски службеници во 
зависност од степенот на образованието, работното место на кое се 
распоредени, согласно актот за систематизација и работното искуство, без 
притоа да се уреди начинот на утврдување на платите на оваа категорија на 
вработени лица.  
 

Отсуството на одредби за утврдување на платите на вработените во судовите 
кои вршат технички и помошни работи, предизвикува разноликост во 
пресметувањето и висината на платите на оваа категорија на вработени. 

 
7.4. Вредносните прагови за примена на Законот за јавните набавки се регулирани 

во член 40 од Законот за јавните набавки и за набавки во Јавниот сектор чија 
проценета вредност без ДДВ е под 1.000 евра во денарска противвредност за 
стоки или услуги или за конкурс за избор на идејно решение, 5.000 евра во 
денарска противвредност за работи и 10.000 евра во денарска противвредност 
за посебни услуги не се применуваат. Вкупната вредност на набавките под 
вредносните прагови кај договорните органи не смее да надмине 12.000 евра во 
денарска противвредност во тековната година.  
Согласно законот овие набавки се внесуваат во квартална евиденција во ЕСЈН. 
Во образецот за евидентирање на овие набавки се внесува вкупната сума на 
набавката со вклучен ДДВ, иако постапките се евалуираат без ДДВ, поради што 
се оневозможува следењето на овие набавки во однос на утврдениот лимит од 
12.000 евра во текот на годината. 
 

Сметаме дека потребно е да се преиспита потребата од промена на образецот во 
кој ќе се предвиди посебна колона за износ на набавка без ДДВ како би се 
обезбедила целосна следливост во однос на утврдениот вредносен праг. 
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло

жение 2019 2018

Приходи 3.1.
Трансфери и донации 3.1.1. 110,170 101,850
Вкупно приходи 110,170 101,850

Расходи 3.2.
Тековни расходи
Плати и надоместоци 3.2.1. 58,089 58,130
Стоки и услуги 3.2.2. 26,863 25,037
Субвенции и трансфери 3.2.3. 5,139 1,265
Вкупно тековни расходи 90,091 84,432

Капитални расходи 3.3.
Капитални расходи 20,077 17,416
Вкупно капитални расходи 20,077 17,416

Вкупно расходи 110,168 101,848

Сметка на основен буџет (603)
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 година

Врховен суд на Република Северна Македонија
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

жение 2019 2018
Актива

Тековни средства 4.1.
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции 4.1.2. 42 42
Активни временски разграничувања 4.1.3. 6,797 5,061
Вкупно тековни средства 6,839 5,103

Постојани средства 4.2.
Нематеријални средства 4.2.1. 21,794 16,241
Материјални средства 4.2.1. 520,000 518,789
Вкупно постојани средства 541,794 535,030

Вкупна актива 548,633 540,133

Пасива

Тековни обврски 4.3.
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1. 1,727 626
Краткорочни финансиски обврски 4.3.2. 45 0
Обврски спрема државата и други институции 4.3.3. 3 0
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема 
вработените 4.3.4. 5,022 4,435
Пасивни временски разграничувања 4.3.5. 42 42
Вкупно тековни обврски 6,839 5,103

Извори на средства 4.4.
Извори на капитални средства 4.4.1. 541,794 535,030
Вкупно извори на деловни средства 541,794 535,030

Вкупна пасива 548,633 540,133

Врховен суд на Република Северна Македонија
Сметка на основен буџет (603)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
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             во 000 денари

О  П  И  С Државен јавен капитал Вкупно

Состојба 01.01.2019 година 535,030                                  535,030                          

Зголемување по основ на: 28,673                                    28,673                            
Набавки и ревалоризација 28,673                                     28,673                             

Намалување по основ на: 21,909                                    21,909                            
Отпис на капитални средства -                                        
Ревалоризација на отпишани 
капитални средства 2,891                                        2,891                              
Амортизација 19,018                                      19,018                            

Состојба 31.12.2019 година 541,794                                  541,794                          

Врховен суд на Република Северна Македонија
Сметка на основен буџет (603)

ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2017 ГОДИНА


