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Кратенки користени во извештајот:
МЗ - Министерство за здравство
ДЗС - Дирекција за заштита и спасување
СЕП - Секретаријат за европски прашања
ЈЗУ – Јавни здравствени установи
ЕУ- Европска Унија
ИМП - Итна медицинска помош
ДСЗИ - Државен санитарен здравствен инспекторат
ЛЗО - Лична заштитна опрема
ЗЈВФК – Закон за јавна внатрешна финансиска контрола
ГОБ – Градска општа болница
ОБ – Општа болница
КБ – Клиничка болница
МТС – Материјално технички средства
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
Резиме
Извршивме ревизија на усогласеност на тема „Добивање на нефинансиска
помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор
со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот
COVID -19 “ за период од 01.03.2020 година до 30.11.2020 година.
Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и
методологија од страна на ревизијата дава основа да го изразиме следниот
заклучок:
Врз основа на извршената ревизија утврдивме слабости и недоречености во
делот на дефинирање на надлежностите на институциите инволвирани во
процесот, неопфатеност на епидемиите со Законот за заштита и спасување, не
дефинирани стратешки цели, недоволна кадровска екипираност и не
воспоставена сметководствена евиденција на примените донации, како и
потреба од воспоставување на процедури/протоколи и контроли во делот на
приемот, распределбата и користењето на нефинансиската помош поврзана со
превенција и заштита од пандемија и од можни идни здравствени кризи.
Не е извршена ревизија на усогласеност на оваа тема, ниту е издаден извештај
за годините кои претходат на периодот опфатен со оваа ревизија.
Со извршената ревизија на реализацијата на активностите, мерките и
политиките во делот на планирањето, приемот, распределбата, евидентирањето
и контролата врз добиената нефинансиска помош кај надлежните институции
го утврдивме следното:
- Законот за заштита и спасување не ја уредува заштитата на населението од
појава на епидемии, епизоотии1, епифитотии2, со што се намалува можноста

1
2

Болести кои може да се појават кај животните;
Болести кои може да се појават кај растенијата.
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-

-

-

за утврдување на ризици од областа, идентификување на постојните
ресурси и планирање на потребата за нивно обезбедување вклучувајќи и
помош од меѓународни донатори;
не е донесена Национална стратегија за заштита и спасување со акциски
план во насока кон превенција, намалување на последиците и подготвеност
на системот за заштита и спасување;
планот за подготвеност при справување со итни, кризни состојби и
катастрофи донесен од страна на МЗ како значајна активност не резултирал
со активна примена на предвидените активности пред отпочнување на
пандемијата;
не е воспоставена материјална и сметководствена евиденција во МЗ и ДЗС за
добиените донации за справување со пандемијата од вирусот COVID-19;
извршена е распределба на донации без утврдени критериуми што
предизвикува издавањето на донации од страна на ДЗС да не е во согласност
со утврдените распределби од МЗ;

-

на национално ниво не е воспоставен единствен централен механизам за
примените донации од странски донатори;

-

-

од страна на ЈЗУ не се врши редовно ажурирање на податоците за
медицинска опрема во рамките на националниот здравствен информатички
систем кој треба да придонесува за процена и планирање на потребите од
донации како одговор при вонредни, итни или кризни состојби;
недоволна кадровска екипираност во рамките на организационите единици
за управување со донациите во МЗ и ДЗС, отсуство на овластувања со
утврдени надлежности во СЕП, како и недоволно разграничување на
должностите на вработените вклучени во процесот на прием, контрола и
распределба на донациите.

Од аспект на ЈЗУ како корисници на примените и распределените донации
ревизијата ги констатира следните состојби:
-

во одделни случаи не се склучени договори за донација и не се изготвени
извештаи за примените донации;
дел од ЈЗУ немаат назначено одговорно лице за постапување, распределба и
контрола врз користењето на добиените донации;
не е изготвен акт за начинот на прием и постапување со добиените донации на
опрема и заштитни медицински средства за справување со вирусот COVID 19;
дел од ЈЗУ немаат воспоставено сметководствено евидентирање на примените
донации за справување со пандемијата од COVID 19, додека пак дел водат
сметководствена и/или материјална евиденција само за донациите за кои
имаат добиено вредност, а за дел е воспоставена евиденција само по количини.
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За надминување на утврдените состојби потребно е Владата на РСМ и
надлежните институции вклучени во процесот на прием и управување на
примените донации да преземат активности за: јасно и прецизно уредување на
системот за постапување во кризни состојби со определување на надлежни
институции и нивна меѓусебна координација во насока кон подготвеност на
државата при појава на кризни состојби, воспоставување на единствен
централен механизам за примените донации од странски донатори,
воспоставување на сметководствена и материјална евиденција за донациите,
како и контрола врз располагањето со примените донации од домашни и
странски донатори.
За надминување на утврдените состојби до одговорните лица на институциите
вклучени во процесот, ревизијата даде препораки за преземање соодветни
мерки и активности.
Од страна на одговорното лице на ЈЗУ Клиничка болница Штип, доставенa е
забелешка на Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор, истaтa
преставува известување за преземените мерки за надминување на утврдената
состојба.
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1. Вовед
1.1. Извршена е ревизија на усогласеност на тема „Добивање на нефинансиска
помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор
со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот
COVID -19 “ за период од 01.03.2020 година до 30.11.2020 година, a одредени
прашања и настани се опфатени и последователно до денот на известување од
извршената ревизија.
1.2. Ревизијата 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. Не е извршена ревизија на усогласеност на оваа тема, ниту е издаден извештај
за годините кои претходат на периодот опфатен со оваа ревизија.
1.4. Реализација на активностите на приемот, распределбата и користењето на
нефинасиската помош е одговорност на раководството на:
Министерството за здравство застапувано од:
- доц.д-р Венко Филипче, министер за здравство од 25.12.2017 година.
Дирекција за заштита и спасување застапувано од:
- Аднан Џаферовски директор на Дирекцијата за заштита и спасување од
10.08.2017 година до 04.11.2020 година и
- др. Беким Максути, вд.директор на Дирекција за заштита и спасување од
05.11.2020 година.
Секретaријат за европски прашања застапувано од:
- спец. д-р Бујар Османи заменик претседател на влада задолжен за европски
прашања од 01.06.2017 година до 30.08.2020 година и
- м-р Никола Димитров назначен на 31.08.2020 година за заменик претседател
на влада задолжен за европски прашања.
Оваа одговорност вклучува дизајнирање и имплементација на контролите
релевантни за реализацијата на активностите, мерките и политиките во делот
на начинот на користењето на нефинансиски облици на помош од страна на
институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата
предизвикана од вирусот COVID во периодот од 01.03.2020 година до 30.11.2020
година.
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Раководството на субјектите е исто така одговорно за осигурување дека
активностите, мерките и политиките во делот на планирањето, приемот,
распределбата, евидентирањето и контролата врз добиената нефинансиска
помош се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и
воспоставени политики и тоа:
Министерството за здравство е надлежно за обезбедување на здравствена
заштита во вонредни услови и кризни состојби кои може да предизвикаат
состојби на епидемии. Во вакви услови МЗ и здравствените установи се должни
да преземат мерки за непречено извршување на работата и отстранување на
последиците од таквата состојба, како и да обезбедат средства за резерви на
лекови и медицински заштитни средства, кадри и други потреби за работа во
вонредни услови и кризни состојби.
Дирекција за заштита и спасување е самостоен орган на државната управа
основан за извршување на работите од заштитата и спасувањето од природни
непогоди и други несреќи. Во 2012 година ДЗС има склучено Меморандум3 за
разбирање со надлежната служба за хуманитарна помош и цивилна заштита
при Европската комисија. Врз основа на Одлука на Влада, на ден 23.03.2020
година ДЗС го активира Механизмот за цивилна заштита на ЕУ, со кој РСМ се
поврзува со Европската мрежа за справување со катастрофи со што се
овозможува пристап до ресурсите за справување со најразлични природни
катастрофи или катастрофи предизвикани од човечки фактор.
Секретаријатот за европски прашања е основан како посебна стручна служба
на Владата на РСМ во 2005 година, во функција на вршење на работите што се
однесуваат на: обезбедување на координација и усогласување на работата на
органите на државната управа и другите органи и институции, за подготвување
на РСМ за преговори за членство во ЕУ. Со Записник од седница на Влада на
РСМ, на СЕП делегирана му е надлежноста да ги врши работите што се
однесуваат на поднесување на барања и обезбедување на координација на
странската помош од билатерални и мултилатерални донатори што се добива
во државата.
1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат заклучок за усогласеноста на
активностите на добивањето, распределбата и користење на нефинансиската
помош со релевантната законска регулатива и интерните акти.
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните
3

Меморандум за разбирање меѓу Република Македонија и Европската унија за учество на Република
Македонија во финансискиот инструмент за цивилна заштита и механизмот за цивилна заштита на
заедницата (Сл. весник бр.10 од 23.01.2012 година).
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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 приемот, распределбата, и користењето на
нефинансиските донации се во согласност со законската регулатива и
интерните акти.
Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на достатни
соодветни ревизорски докази како поткрепа на заклучокот. Избраните
постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на
ризикот од материјална неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами
или грешки.
Имајќи ја во предвид значајноста на процесот на добивање на информации и
податоци во однос на приемот, распределбата, евиденцијата, и користењето на
нефинансиска донација доставени се прашалници до МЗ и 23 ЈЗУ избрани во
зависност од материјалноста и значајноста на донациите.
2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата
Цел на ревизијата на усогласеност на тема „Добивање на нефинансиска помош,
распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел
превенција и заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID19“ е да е да му овозможи на ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали:
-

-

-

со постојната законска регулатива од областа на заштита и спасување,
стратешките и плански документи е уредена заштитата на населението од
појава на епидемии, епизотии, епифитотии;
кадровската екипираност кај надлежните институции овозможува
извршување на активностите во делот на обезбедување прием, распределба
и евидентирање на нефинансиската донација;
начинот на користење, евидентирање и контрола кај ЈЗУ овозможува
соодветно постапување со примените донации и
е остварена целосна транспарентност на примени нефинансиски донации.

Појавата на пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID-19 и
зголемениот број на заболени предизвика значителни нарушувања на
општествените текови каде со постојните капацитети во здравствениот систем
треба да се одговори и спречи ширење на пандемијата. Според официјалните
податоци
на
Институтот
за
јавно
здравје
од
веб
страната:
https://www.iph.mk/sostojba-so-covid19-22-do-28-3-2021/ заклучно со 28.03.2021
година состојбата на бројот на заболени ниво на држава е прикажана на
следниот графикон:
Ревизорски тим:
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Графикон - Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според
исход и вкупен број, од 26.02.2020 до 28.03.2021 (n=127.240)

Во вакви услови кај здравствениот систем се зголеми потреба од медицински
заштитни средства и медицинска опрема поради што од страна на голем број
граѓани, правни лица, странски донатори и меѓународни организации солидарно
се дадени донации на опрема, добра и парични средства како поддршка за
справување со состојбата предизвикана од пандемијата. Во овој период,
донациите претставуваат значителен извор на средства за јавниот здравствен
систем, медицинскиот персонал и пациентите. Од страна на повеќето донатори,
заради јавен интерес и потребата да се сочува јавното здравје како и поддршка
за справување со пандемијата се донира директно до јавните здравствени
установи. Заради поголем поттик Владата на РСМ во текот на 2020 година донесе
Уредба со законска сила за примена на Законот за ДДВ и Уредба со законска сила
за примена на Законот за донации и спонзорства со кои се пропишани даночни
олеснувања при давање на донации во финансиски средства, добра или услуги
наменети заради надминување на проблемите предизвикани со COVID-19.
2.1. Критериуми во однос на кои предметната материја е споредувана се:
- Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности;
- Уредби со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства
во јавните дејности за време на вонредна состојба;
- Законот за здравствената заштита;
- Законот за заштита и спасување;
- Закон за заштита на населението од заразни болести;
- Законот за јавно здравје;
- Акционен план за јавно здравје;
Ревизорски тим:
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-

Стратегија за јавно здравје 2020 година;
План за подготвеност и одговор на здравствениот систем при справување со
итни, кризни состојби и катастрофи;
Меѓународен здравствен правилник.

2.2. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 06.10.2020
до 26.02.2021 година кај Министерството за здравство од тим на Државниот
завод за ревизија.
3. Осврт на ревизијата од претходната година
Не е вршена ревизија на усогласеност на оваа тема, ниту е издаден извештај за
годините кои претходат на периодот опфатен со оваа ревизија.
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, одржан на ден 24.03.2021 година.
На ден 02.03.2021 година од страна на одговорното лице на ЈЗУ Клиничка
болница Штип добиена е забелешка на Нацрт извештајот на овластениот
државен ревизор заведена во Државниот завод за ревизија под 17-544/31 од
25.05.2021 година. Забелешката се однесува на точката 4.2.4., истата е разгледана
и е утврдено дека преставува известување за преземени мерки за надминување
на утврдената состојба.

Констатирани се следните состојби:
4.1. Правна рамка, стратешки и плански документи
Во насока на уредување на системот на заштита и спасување на луѓето и
материјалните добра од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и
други несреќи во РМ во 2004 година донесен е Законот за заштита и спасување.

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

8

ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА
НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД
ПАНДEМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID - 19
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

4.1.1. Согласно законот со Одлука на Влада на РМ донесена е Проценка4 на
загрозеност од природни непогоди, епидемии, на територија на републиката.
Со проценката е извршена анализа на податоците за можна загрозеност од
настанување на природни непогоди и други несреќи меѓу кои и загрозеност од
епидемии на заразни заболувања во земјата, со предвидување на можниот
иден тек на пандемиите и последиците кои можат да бидат предизвикани од
истите, планирање на ресурсите, со цел ефикасна превенција и рано
предупредување од можна кризна ситуација во земјата.
Со извршените измени и дополнувања на Законот за заштита и спасување во 2008
година заштитата на населението од епидемии, епизотии, епифитотии е
изземена од законот. Иако мерката за заштита од епидемии е изземена од законот
истата е дел од изготвената Методологија за содржината и начинот на проценување
на опасностите и планирање на заштита и спасување каде се опфатени епидемиите
како вид на опасност како и во Национална стратегија за заштита и спасување за
периодот од 2014 до 2018 година како мерка за заштита и спасување од биолошки
несреќи (епидемии, епизотии и епифитотии), на која се планира да и се даде
приоритет во петгодишниот период.
Како Стратешки среднорочни цели за период 2014-2018 година стратегијата меѓу
другото предвидува нормативно доуредување на соработката меѓу институциите во
РСМ во смисла на максимално искористување на расположливите ресурси во
функција на системот за заштита и спасување, како и соработката со меѓународните
организации, меѓу кои и учеството во Европскиот механизам за цивилна заштита.
За периодот опфатен со стратегијата донесен е Акциски план за спроведување на
интегриран систем за заштита и спасување. Врз основа на анализа на изготвените
документи утврдивме дека една од значајните активности а тоа е процена на
влијанието на регулативата и изработка на предлог текст на нов Закон во насока кон
градење на современ и ефикасен национален систем за заштита и спасување не е
реализирана.
Ревизијата утврди дека ДЗС нема донесено нова Национална стратегија за заштита
и спасување во периодот по 2018 година со акциски план во насока кон превенција,
намалување на последиците и подготвеност на системот, што упатува на присуство
на ризици во системот на заштита и спасување како резултат на недефинирани
стратешки цели и активности. Според информациите добиени од ДЗС отпочнати се
активности за развивање на нова стратегија за заштита и спасување заедно со
Светска банка.
Со изземањето на епидемиите од законско регулирање се намалува можноста од
креирање или брзо активирање на системот за заштита и спасување кој ќе опфати
4

Проценка на загрозеност од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи
на територија на републиката Сл.весник (на РМ бр.117 од 01.10.2007 год).
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идентификација на ризици од појава на пандемии и заразни болести во иднина,
проценка на можните влијанија од истите, идентификување на постојните ресурси
и планирање на потребата за нивно обезбедување преку донации користејќи го
механизмот за меѓународната соработка со цел ефикасна превенција и рано
предупредување од можна кризна ситуација.
Ваквата состојба упатува и на не усогласеност на законот со стратешките документи
што укажува на потребата од негово усогласување/ажурирање, или донесување на
нов закон за заштита и спасување соодветен со сите измени во рамките на
донесените документи која како активност била предвидена со Акцискиот план но
се уште не е реализирана.
Препорака:
Одговорните лица во ДЗС во соработка со надлежните институции да преземат
активности за:
- дополнување на Законот за заштита и спасување во кој ќе биде вклучена
заштитата на населението од епидемии, епизотии, епифитотии како и негово
усогласување со меѓународната регулатива;
- изготвување и донесување на Национална стратегија за заштита и спасување
во рамките на која ќе се утврдат стратешки цели и приоритети на ДЗС,
програми активности и ресурси за нивна реализација како и очекуваните
резултати.
4.1.2. Одговорот на здравствениот систем на конкретни и ненадејно настанати итни
и вонредни состојби, ефективноста и капацитетот во поглед на обезбедувањето
соодветни здравствени услуги и медицинска помош на погоденото население
зависат од нивото на подготвеност.
Во таа насока во текот на 2017 година на седница на Влада5 усвоен е План за
подготвеност и одговор на здравствениот систем при справување со итни, кризни
состојби и катастрофи. Планот е изготвен од страна на интерсекторска комисија 6 за
ажурирање на веќе постоечкиот план од 2009 година, во соработка со СЗО. Истиот
треба да овозможи брза, навремена и целосна акција на здравствениот систем и
сите останати субјекти во согласност со настанатата итна, кризна состојба и/или
катастрофа. Планот се донесува со цел обезбедување меѓуресорска соработка и
учество на сите надлежни институции поврзани со надлежностите на
здравствениот систем.

5

Извадок бр.44-91/1 од 15.02.2017 година од Нацрт-записникот на Деведесет и четвртата седница на
Владата на РМ одржана на 15.02.2017 година;.
6
Решение бр.08-10885/1 од 05.11.2014 година за формирање на Интерсекторска комисија за ажурирање
на Планот за подготовка и одговор на здравствениот систем при вонредни/кризни состојби во РМ од
2009 година.
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Согласно Планот, надлежностите на МЗ се во делот на организацијата и
функционирањето, како и менаџирањето на здравството при итни, кризни состојби,
следење и организирање на активностите за снабдување и чување на резервите на
лекови, медицинска опрема и санитетски средства, како и добивање донации и
хуманитарна помош во форма на медицинска опрема и лекови, и нивно
организирање и управување.
Со цел правилно и навремено да се подготви здравствениот систем и успешно да се
менаџира неговиот одговор при кризни состојби во Планот се предвидува МЗ да
назначи Национален координатор за одговор на здравствениот систем при
катастрофи, како и посебно координативно тело. Во таа насока со Решение7 се
номинира контакт лице за соработка со СЗО за категоријата подготвеност, следење
и одговор како и контакт лица во програмски области. Согласно член 3 од Решението
за номинирање предвидено е поднесување на извештаи/информации до МЗ и
националниот координатор за соработка со СЗО во МЗ.
На ревизијата не и беа презентирани извештаи по однос на реализација на
предвидените активности за периодот 2017-2020 година, односно од усвојување на
Планот до настанување на пандемијата предизвикана од корона вирусот.
МЗ и здравствените установи согласно член 282 од Законот за здравствена
заштита и Планот за подготвеност и одговор на здравствениот систем се
должни да обезбедат средства за резерви на лекови и санитетски
материјални средства, кадри и други потреби за работа во вонредни услови и
кризни состојби.
По однос на наведената должност на ревизијата и беше доставена информација за
постоење на расположливи резерви со кои МЗ располагало пред почетокот на
пандемијата со Коронавирус COVID-19. Станува збор за определена количина
заштитна опрема како залиха/резерви на хируршки заштитни маски и заштитни
мантили за еднократна употреба, заштитни очила, ракавици и скафандери за
еднократна употреба. Количините на личната заштитна опрема биле набавени пред
повеќе од 10 години, но поради фактот што никој не бил задолжен да ги следи,
истите се утврдиле во директни контакти со добавувачите каде што резервите биле
складирани. Подоцна овие количини биле преземени во ЈЗУ УК за инфективни
болести и фебрилни состојби и МЗ за понатамошна дистрибуција.
Исто така одредена количина на резерви (маски, каљачи, заштитни очила, визири,
гумени чизми и сл.) биле складирани во ЈЗУ ЗД Скопје, а се користеле најмногу од
службата за ИМП за транспорт на пациенти со COVID-19.
Покрај располагањето на резерви на медицински потрошен материјал за лична
заштита, од страна на МЗ добиена е информација дека во периодот пред
7

Решение од Заменик министер за здравство бр.13-7500/1 од 27.11.2017 година.

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

11

ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА
НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД
ПАНДEМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID - 19
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

отпочнувањето на пандемијата здравствениот систем бил опремен со 120
респиратори на ниво на РСМ кои се користат за лекување на пациенти заболени од
COVID-19.
РСМ како и целата светска јавност со појавата на COVID-19 се најде затечена при што
ги користеше капацитетите и опременоста со резерви/залихи на опрема и
медицински потрошен материјал кои им беа на располагање. Во знак на поддршка
за справување со последиците од COVID-19 голем број на домашни и странски,
правни и физички лица дадоа поддршка на здравствениот систем преку донации на
нефинансиска помош. Меѓу добиената помош, за справување со последиците од
вирусот COVID-19 добиени се и 294 респиратори од странски и домашни донатори.
Врз основа на горе наведеното можеме да заклучиме дека преземените активности
за донесување на план за подготвеност при справување со итни, кризни состојби и
катастрофи претставува значајна активност на МЗ. Сепак неговото донесување не
резултирало со активна примена на предвидените активности пред отпочнување на
пандемијата, преку кои би се надминале значајни предизвици во подготвеноста при
справувањето со пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19.
Препорака:
-

МЗ во соработка со надлежните институции вклучени во активностите за
справување со итни кризни состојби, да преземат активности за
континуирано зајакнување на капацитетите и обезбедување на потребни
резерви во здравствениот систем како една од најважните алатки за
управување со кризни состојби;

-

МЗ да преземе активности за обезбедување на соодветни просторни
капацитети за складирање и чување на резерви за подготвеност и одговор на
здравствениот систем во вонредни услови и кризни состојби.

4.2. Процес на прием и распределба на нефинансиската помош кај надлежните
институции
4.2.1. За справување со пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19 голем број на
правни и физички лица имаат доделено потребна и значајна помош за ублажување
на

ефектите

од

кризата

со

донирање

на

нефинансиски

средства

покажувајќи висока свест и општествена одговорност. За добиените донации во МЗ
преземени се активности за склучување на договори со донаторите нивно
евидентирање во табеларен преглед, водење на евиденција на примени и издадени
потрошни материјали и средства за заштита, како и евиденција на донирани и
распределени возила. Вкупната вредност на склучените договори за донации на МЗ
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со донаторите е во износ од 83.966 илјади денари, односно 1.363илјади ЕУР.
Врз основа на увид во документацијата, добиениот одговор на прашалникот и
спроведени интервјуа со одговорни лица во МЗ ревизијата го утврди следното:
Со извршената анaлиза во делот на евиденцијата на приемот и распределбата
на донациите на медицински заштитни средства, медицинска опрема и
средства за дезинфекција констатирано е дека во МЗ не е воспоставена
материјална и сметководствена евиденција на добиените донации. По основ
на примени донации МЗ има потпишано вкупно 75 договори за донација во
вкупен износ од 83.966 илјади денари и 137 илјади евра за период од 01.03. до
30.11.2020 година за кои не е воведена сметководствена евиденција. По
укажување на одговорните лица ваквата состојба се должи на тоа што
целокупната документација (договори, фактури/испратници за прием) за
реализирање на донациите не е комплетно доставена до секторот за
сметководство за евидентирање на примените донации;
Од страна на МЗ донесени се интерни процедури8 за регулирање на
активностите при прием на донациите. Во рамките на донесените процедури
како главен носител задолжен за нивна реализација/ постапување е
делегиран Секторот за медицинска опрема. При увид на доставените
процедури ревизијата утврди дека истите не содржат надлежности, работни
задачи и одговорности на лицата наведени во процедурите. И покрај
утврдената надлежност на Секторот за медицинска опрема во услови на
кризни и вонредни состојби истиот ги извршува активностите само во делот
на приемот и распределбата на донациите на опрема, но не и во делот на
организација на донации на медицински потрошен материја и лекови, овие
активности ги извршуваат лица надвор од секторот.
Утврдените состојби не се во согласност со одредбите на член 2, 6 и 12 од Законот за
сметководството за буџетите и буџетските корисници и влијае врз реално и
објективно искажување на состојбите во деловните книги на МЗ.
Препорака:
Раководните лица во МЗ да преземат активности за:
- воведување на сметководствена евиденција на примената донација со цел
реално и објективно искажување на состојбата во деловните книги на МЗ и

8

Процедура за активностите при реализирање нандонации и спонзорства во јавните дејности бр.15761/2 од 21.01.2020, Интерна процедура за постапување при издавања на одобренија за ослободување
од плаќање на царина и царински давачки за добиена донација од странски донатори и /или
хуманитарни организации 15-761/1 од 21.01.2020 година,Интерна процедура за постапување при
издавање на мислење за потврдување на јавниот интерес на донацијата/спонзорството до
Министерството за правда бр.15-761/3 од 21.01.2020 година.
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-

добивање на целосни информации за вкупните донации примени во
министерството;
надградување на постојните процедури преку утврдување на надлежностите
на одговорните лица вклучени во процесот.

4.2.2. Во системот на заштита и спасување, ДЗС е вклучена со надлежност за
извршување на активности

кои се

однесуваат и на: заштита и спасување од

природни непогоди и други несреќи во соработка со надлежните органи на
државната управа, како и со меѓународната заедница.
Во 2012 година склучен е Меморандум за разбирање меѓу Дирекцијата за заштита и
спасување на РСМ и надлежната служба за хуманитарна помош и цивилна заштита
при Европската комисија, со што дирекцијата станува дел од заедницата на
европски народи кои заеднички работат за подобра превенција, подготвеност и
реагирање во случај на катастрофи.
Преку меѓународниот механизам примени се странски донации во вкупен износ од
65.508 илјади денари, Вредноста на примената донација изразена во странска валута
е дадена во следниот графикон:

При увид на доставената документација во делот на приемот, евидентирањето,
распределбата на донациите, воспоставените контроли во целокупниот процес
констатирани се следните состојби:
За примените донации на медицински заштитни материјали и опрема во
магацинот на ДЗС и нивното издавање не е воспоставена материјална и
сметководствена евиденција. При прием на донациите во ДЗС од страна на
Самостоен референт за ракување, сервисирање и контрола на МТС се врши
пребројување на количините и споредување со документацијата на
Ревизорски тим:
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донаторот, а доколку има одредени отстапувања (кусоци) од утврдените
количини рачно ги запишува на самата документација;
При распределбата кај поголем број од донациите воспоставена е пракса
истите да се издаваат без испратница, дел од нив со потврдување на приeмот
од страна на лицата што ја примиле на документот за распределба, но
утврдивме и состојби на издавање на донации без потпис од страна на лицето
што примило. Во одредени случаи донираните средства остануваат и по
неколку месеци во магацинот се додека не бидат подигнати од страна на
корисниците, а при тоа за истите не се води материјална евиденција;
ДЗС преку Механизмот за цивилна заштита има добиено донација од
Австрија која опфаќа хигиенски сетови, генератори, фамилијарни шатори,
ќебиња, постелнини и душеци. Врз основа на извршениот увид на
распределбата на донациите ревизијата констатира дека 500 хигиенски сета 9
добиени со донацијата се распределени на 8 Општински кризни штабови,
наместо на Црвен Крст на РСМ. Со ревизијата утврдивме дека потребата за
донација на хигиенските сетови потекнува од Црвениот крст на РСМ и е
содржана во поднесеното барање10 од ДЗС за активирање на Механизмот за
цивилна заштита.
Ваквото постапување при распределба се должи на дадени усни инструкции
за распределба од страна на раководното лице на ДЗС. Извршената
распределба на овој начин не е во согласност со утврдените потреби и барања
на Црвениот крст;
Од страна на Република Чешка примена е донација од 988.000 заштитни
маски за еднократна употреба која е транспортирана и предадена на ДЗС. За
донацијата доставен е Записник за примопредавање и изготвени се два
распоредни налози. Освен распоредниот налог со утврдени крајни корисници
изготвен од страна на МЗ за останатите распределби нe се дадени
критериуми врз основа на кои се врши распределбaта и тоа: по општини,
здравствени установи, како и распределбата за вработени во ДЗС;
При увид на приложената документација за примена донација на средства за
чистење коловози и тротоари констатиравме дека Договорот за донација
склучен помеѓу ДЗС и донаторот не е потпишан од страна на одговорното
лице на ДЗС како примател на донацијата. Не се презентирани ниту
критериуми по кои е извршена количинска распределба на средствата на 14
општини11. Ваквиот начин на распределба без верификување на договор за

еден сет /комплет содржи производи погодни за покривање на основните хигиенски потреби на
стандардно 5-члено семејство (2 возрасни и 3 деца) за социјално ранливи категории;
10
Барање за активација на Механизмот за цивилна заштита на ЕУ заведено под бр.16-988/1 од
23.03.2020 година;
11Општини:Неготино,Куманово,Велес,Кавадарци,КриваПаланка,Кочани,Кривогашатни,Дојран,Богда
нци,Тетово,Штип,Демир Капија,и Берово
9
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донација не е во согласност со одредбите од Законот за донација и
спонзорства во јавните дејности;
Во однос на примената донација од OSCE (Organization for security and Cooperation in Europe, Mission to Skopje) на маски и ракавици, ревизијата
констатира дека не се изготвени испратници при распределба на донацијата
туку истата е распределена со Распореден налог, со потпис на лицата кои ги
примиле средствата;
Во однос на примената донација од Медицински резерви на ЕУ, со посредство
на МВР РОМАНИА, извршена е распределба на донацијата по други
институции/болници, клиники, ЗД домови, ЦЈЗ без испратница како потврда
за извршената распределба;
Во однос на три примени донации од Црвен крст на Германија, утврдивме
дека за донацијата на потрошен медицински материјал во количина од 75.000
заштитни маски FFP2, истата е предадена во МЗ или во други ЈЗУ без
испратница како потврда за извршената распределба;
По однос на изготвен документ од МЗ за распределба на донација на
заштитни маски FFP2 добиена од Сојузна Република Германија12 сместена во
магацинот на ДЗС констатирано е дека распределбата не се одвивала во
планираната динамика. Според добиените образложенија од надлежното
лице за издавање во ДЗС ваквата состојба се должи на тоа што неколку ЈЗУ
имаат подигнато поголема количина отколку утврдената, поради отсуство на
контрола при подигнување. Исто така, поголема количина на маски биле
подигнати од една ЈЗУ врз основа на поднесено барање кое Главниот
координативен кризен штаб го проследува на разгледување и понатамошно
постапување до МЗ и ДЗС со цел да се реализира истото. Барањето е
реализирано од страна на ДЗС во бараната количина со што се нарушува
планираниот обем на распределба по институции и без навремено
информирање на МЗ за настанатите промени во распределбата.
Наведените состојби не се во согласност со член 2, 6, 12 и 15 од Законот за
сметководството на буџетите и буџетските корисници и член 7 и 16 од ЗЈВФК и има
влијание врз реално и објективно презентирање на состојбата на залихите и
останатиот капитал и ризик од не наменско користење на средствата добиени по
основ на донација.
Препорака:
Одговорното лице во ДЗС да преземе активности за:
- воспоставување на материјална и сметководствена евиденција на примените
донации наменети за справување со вирусот COVID-19;
12

Распределба на респираторни маски FFP2 и мантили сместени во магацинот на ДЗС, донација од
Германија бр.17-9294/1 од 29.12.2020 година.
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-

постапување со донациите и издавање на истите до крајните корисници врз
основа на документ за издавање/испратница со верификација на
издавањето/приемот со потпис од страна на надлежните лица и во количини
одобрени од страна на надлежен субјект.

4.2.3. Покрај од домашни правни и физички лица државата обезбеди донации и од
повеќе странски меѓународни донатори.
Од страна на странски меѓународни донатори добиени се донации во вкупен износ
од 125.683 илјади денари.
Во продолжение со графички приказ е презентирана нефинансиската помош
добиена од билатерални и мултилатерални донатори изразена во странска валута:
Донации од странски донатори
податоци добиени од СЕП
изразено во (000)
5.288
6.000
2.048

4.000

305

2.000

3

0
СЕП
EUR (€)

USD ($)

MKD

GBP (£)

Важно е да се истакне дека за справување со пандемијата од вирусот COVID-19 во
периодот од 01.03. до 30.11.2020 година покрај презентираните, добиени се донации
на добра од странски донатори за кои не е доставена вредноста од страна на
донаторот, поради што истите и покрај големата значајност неможат да се искажат
вредносно.
Координацијата на активностите за обезбедување и прием на странска помош во
државата во услови на пандемија се извршува од страна на СЕП. Врз основа на
анализа на законската регулатива и спроведено интервју со надлежно лице во СЕП
ревизијата ги констатира следните состојби:
Работата на СЕП е уредена со Законот за Владата на РСМ. Врз основа на член
40-б од Законот13 СЕП покрај прашањата и активностите поврзани со
процесот на евроинтеграција и подготовка за членство на РСМ во ЕУ, има
13

Закон за изменување и дополнување на Законот за Владата на РМ (Сл.весник бр. 55/05 од 11.07.2005
година)
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надлежност да ги врши и работите што се однесуваат на обезбедување на
координација на странската помош од ЕУ и нејзините земји членки и другата
странска помош поврзана за реформите комплементарни на процесот на
интегрирање на РСМ во ЕУ. Со законот не е определена надлежност за
координација на странска помош и под други околности како што се услови
на пандемија, кризна/вонредна состојба.
На четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб и на Седница на
Владата на РСМ14 во услови на пандемијата од вирусот COVID-19 делегирани се
активности на СЕП за утврдување на листа на потребни добра, стоки и услуги заедно
со претставници од други институции, поднесување барање и координирање на
активностите за добивање на странска хуманитарната помош од билатерални и
мултилатерални донатори. На ваков начин СЕП, ја врши функцијата на национален
координатор за странска помош за поддршка при справувањето со пандемијата од
вирусот COVID -19 во РСМ.
На национално ниво не е воспоставен механизам за континуирано
проследување на информации од страна на буџетските корисници
приматели на донации до СЕП за висината на примените донации и покрај
обврската за вакво постапување која е уредена со член 35 од Законот за
буџети. Една од причините за ваквата состојба е тоа што примателите на
донации не секогаш располагаат со податоци за вредноста на примените
донации. На ваков начин, СЕП како национален координатор за странска
помош нема информации за целокупните донации пристигнати во државата
од страна на странски правни и физички лица.
Отсуството на единствен централен систем за примање, следење и распределба на
сите донации од странски донатори создаваат ризик од недостаток на целосни
податоци и информации за добиените донации на државно ниво што може да влијае
врз реалното утврдување на потребите и креирање на политики за постапување со
донациите.
Препорака:
Владата на РСМ да утврди надлежности за воспоставување на единствен централен
механизам за примените донации од странски донатори во услови на постоење на
пандемијата од вирусот COVID-19 и при идни евентуални кризи.
4.2.4. Министерството за здравство во насока на добивање на целосни и
транспарентни податоци за состојбата со медицинската опрема со која располагаат
14

Извадок од Нацрт –записникот од Дваесет и третата седница на Владата на РСМ одржана на
19.03.2020 г. и Записник од четвртиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за
обезбедување на целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на
Коронавирус COVID 19, одржан на 19.03.2020 година.

Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

18

ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА
НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД
ПАНДEМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID - 19
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

ЈЗУ има воспоставено интегриран здравствен информатички систем. Согласно член
92-а и 92-б од Законот за здравствена заштита, ЈЗУ се должни на месечно ниво да ги
внесуваат податоците за секоја промена на состојбата на медицинската опрема со
која располагаат и со која ја вршат здравствената дејност во интегрираниот
здравствен информатички систем.
Од аспект на ажурно водење на евиденција и следење на состојбата со медицинска
опрема од страна на ЈЗУ, утврдивме дека дел од здравствените установи во целост
не ги внесуваат податоците за добиена опрема како донација и покрај законската
обврска да вршат нивна ажурна евиденција. Во текот на 2020 година во периодот на
пандемијата ревизијата утврди дека 7 ЈЗУ (ЈЗУ ГОБ 8-ми Септември, ЈЗУ ОБ Гостивар,
ЈЗУ ОБ Прилеп, ЈЗУ КБ Тетово, ЈЗУ КБ Штип, ЈЗУ ОБ Куманово, ЈЗУ ОБ Струмица) од
вкупно 23 опфатени со ревизијата немаат воопшто внесено податоци за
набавената/донираната опрема во интегрираниот здравствен информатички
систем иако во текот на годината истите имаат добиено донации на опрема.
Од страна на одговорните лица во МЗ не се изготвени анализи за динамиката на
ажурирањето на податоците во системот како основ за проценка на реалните
потреби од донација по здравствените установи. Имено Националниот здравствен
информатички систем кој треба да придонесува за процена, и планирање на
потребите како одговор при вонредни, итни или кризни состојби не функционира во
целост.
Отсуството на ажурирани и релевантни податоци и информации упатуваат на
постоење на ризик од аспект на реална процена на потребите од опрема, како и
планирањето на потребни идни донации.
Препорака:
-

-

Јавните здравствени установи да вршат редовно внесување и ажурирање на
податоците за медицинската опрема во интегрираниот здравствен
информатички систем;
МЗ да ги користи податоците за медицинската опрема од интегрираниот
здравствен информатички систем за вршење на анализи за реалните потреби
од донација по здравствените установи.

4.2.5. Во услови на пандемија и зголемен обем на донации насочени кон
здравствениот сектор МЗ е одговорен орган за управување на процесот на прием и
распределба на донациите на медицински материјали, опрема и лекови, од
домашни правни и физички лица со кои МЗ има склучено договори, како и
распределба на донациите од странските донатори проследени од страна на СЕП и
ДЗС.
Ревизијата утврди дека не се донесени пишани критериуми односно методологија
за проценка на потребите од средства и материјали и нивна распределба по
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здравствени установи, како основа за креирање политики и склучување на договори
за донации.
Врз основа на одговорот даден во прашалникот од страна на МЗ и спроведени
интервјуа со одговорни лица добиена е информација дека МЗ врши согледувања и
анализа на состојбите во здравствените установи на кои што се распределуваат
донациите, но за ваквата состојба не се презентирани пишани анализи и проценки
по здравствени установи. Распределбата на добиените донации се врши врз основа
на потребите на ЈЗУ, а приоритет при распределба на донациите имаат Ковид
центрите каде што се третираат пациенти заболени од COVID- 19 вирусот. При
добивање на поголема донација (маски или средства за дезинфекција)
распределбата се врши на ниво на здравствен систем, но со исклучок, дел од
донациите се даваат и на други органи на Државната управа (МВР, Инспекции и сл.)
или ДИК но согласно донесена Одлука на Владата.
Во насока на согледување на состојбите по ЈЗУ од страна на ДСЗИ извршени се
вонредни инспекциски надзори кои меѓу другото даваат осврт за тековната состојба
во делот на снабденоста со ЛЗО констатирана во моментот на вршење на надзорот.
При тоа констатираните состојби се однесуваат на затекнатите услови и ресурси со
кои располагаат установите но без да се презентираат количински податоци за
затекнатите резерви кај дел од установите.
Критериумите за распределба на донациите подразбираат и прашања за проценки
на расположливите средства, материјали и опрема со кои располагаат
здравствените установи, нивни дневни потреби за истите, расположливиот кадар,
големината на установата, бројот на згрижените пациенти со COVID- 19, како и
количина на заштитни средства и опрема кои здравствените установи самостојно ги
обезбедиле преку набавки или преку донации од правни и физички лица во ЈЗУ.
Ваквите состојби не се во согласност со член 16 од ЗЈВФК со кој е дефинирана
потребата од правила на уредување на сите активности поврзани со работата на
субјектот. Отсуството на критериуми создава можност од ризик врз начинот на
распределба на донациите и задоволување на реалните потреби на здравствените
установи во време на вонредни и кризни состојби.
Препорака:
Одговорното лице во МЗ да преземе активности за:
- проценка на реалните потреби од донации преку изготвување на анализа на
состојбите со залиха на медицински потрошен материјал и опрема во ЈЗУ;
- утврдување на пишани критериуми за начинот на распределба на примените
донации по ЈЗУ.
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4.3. Кадровската екипираност кај надлежните институции
Надлежните институции за извршување на активностите во делот на: обезбедување
и координација на меѓународната и домашната помош, организирање на прием,
распределба и евидентирање на нефинансиската донација се соочуваат со не
доволна кадровска екипираност и тоа:
4.3.1. Согласно правилниците за организација и систематизација на работните
места во Министерство за здравство, активностите поврзани со планирање,
евиденција и следење на состојбата со медицинската опрема во ЈЗУ,
организирање на донации и хуманитарни помошти и изработка на проценки и
стратешки анализи се извршуваат во Секторот за медицинска опрема во
рамките на кој е систематизирано Одделението за донации и спонзорства. Во
рамките на Одделението за донации и спонзорства од систематизираните 6
(шест) работни места пополнети се вкупно 3 (три), Поради недоволна кадровска
екипираност активностите за ажурирање и евиденција на склучените
договори во МЗ, прием на донациите и нивната распределба ги вршат лица кои
не се вработени во секторот и тоа:
- во делот на прием на склучените договори и водење на нивна интерна
евиденција ангажирано е лице по договор на дело;
- приемот, складирањето, распределбата на медицински потрошен материјал
и заштитни средства и водењето на евиденција ги врши вработено лице на
работно место Државен советник.
Ваквиот начин на организирање на работните активности и концентрирање на
повеќе работни активности кај едни лица ја наметнува потребата од доекипирање
на Одделението за донации и помошти со цел воспоставување на организациска
структура во рамките на која делегираните активности ќе се извршуваат од страна
на вработени во одделението. Недоволната кадровска екипираност како и
недоволното разграничување на должностите предизвикува ризик од неможност за
навремено координирано извршување на активностите.
Препорака:
Одговорното лице на МЗ да преземе активности во насока на доекипирање на
Секторот за медицинска опрема со што ќе се овозможи навремено и целосно
извршување на делегираните работни активности.
4.3.2. При увид на актите за систематизација на работни места и извршени интервјуа
со одговорните лица на Дирекцијата за заштита и спасување ревизијата ги
утврди следните состојби:
- Активностите во делот на вршење на анализа за потребите од
воспоставување на билатерална и регионална соработка и меѓународна
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-

помош, воспоставување на контакти со донаторите, како и организација за
приемот на донациите самостојно ја извршува вработено лице на позиција
Раководител на одделение за меѓународна соработка. Во рамките на
Одделението за меѓународна соработка систематизирани се 5 (пет) работни
места а пополнети се 2 (две).
Приемот на донациите во магацинот, нејзината распределба и евиденција ja
врши врабoтено лице на работна позиција Самостоен референт за ракување,
сервисирање и контрола на МТС и опрема.

Со ваквиот начин на организирање на работните активности не е обезбедено
разграничување на должностите и одговорностите, како и контрола врз
магацинското работење, што создава ризик од континуирано, навремено и целосно
извршување на работните активностите при приемот и распределба на донациите.
Препорака:
Одговорното лице на ДЗС да преземе активности за воспоставување на
организациска структура со соодветна поделба на надлежностите помеѓу
вработените при прием, распределба и евиденција на меѓународни донации, како и
поголема контрола при извршување на активностите.
4.3.3. При увид на интерните акти за организација и систематизација на работни
места во Секретаријат за европски прашања и спроведено интервју со
одговорни лица ревизијата го констатира следното:
СЕП во рамките на својата организациона поставеност и редовни активности нема
предвидено работни места за извршување на задачи кои би ја вклучиле
координацијата на активностите за добивање на странска хуманитарна помош од
билатерални и мултилатерални донатори за справување со епидемии и други
кризни состојби. Со увид во актите за организација и систематизација на работните
места утврдивме дека во рамките на СЕП воспоставен е Сектор за координација на
европски фондови и друга странска помош со Одделение за билатерална и
мултилатерална помош, чии надлежности не се директно поврзани со доделената
задача на СЕП за координирање на активностите за добивање на странска
хуманитарната помош во услови на пандемија. Со оглед на ваквата состојба
доделената активност од Владата на РСМ (врска точка 4.2.3. ), СЕП ја извршува со
двајца претставници кои покрај своите редовни работни обврски ги извршуваат и
активностите за учество во работна група за определување на приоритетни потреби,
поднесување барање за добивање на помош и координација на приемот на странска
хуманитарна помош. Овие активности лицата ги извршуваат без посебно
овластување за уредување на надлежностите и работните задачи. Отсуството на
уредени и дефинирани надлежности создава ризик од можни слабости во водењето
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на комплетни евиденции за донациите и координација на целокупниот процес на
прием на помош од странски донатори.
Препорака:
Одговорното лице на СЕП да преземе активности за донесување на овластување со
уредување на надлежностите на лицата кои се вклучени во процесот на
координација од поднесување барање за добивање на странска хуманитарната
помош до прием на помошта во државата и нејзино примопредавање во услови на
пандемијата од вирусот COVID-19.
4.4. Начин на користење и постапување, евидентирање и контрола на примените
донации од страна на ЈЗУ
4.4.1. За потврдување на состојбите на примените донации наменети за справување
на здравствениот систем со пандемијата предизвикана од вирусот COVID-19,
ревизијата достави прашалници до 23 ЈЗУ за утврдување на начинот на
нивното користење и постапување, евидентирање и контрола врз истите од
страна на здравствените установи.
Врз основа на извршената анализа на добиените одговори по прашалниците и
доставената документација ревизијата ги констатира следните состојби:

-

-

-

-

ЈЗУ немаат пишани процедури, насоки, протоколи или упатства со кои ќе се
регулираат начинот на прием и постапување со добиените донации на
опрема и заштитни медицински средства за справување со вирусот COVID 19
со документирање на сите фази од процесот како и дефинирање на
надлежностите на одговорните лица вклучени во активностите. Ваквиот
начин на постапување создава можност за затајување на контролните
активности во делот на приемот, евидентирањето и распределбата на
донациите односно со нивното управување во целост;
дел од ЈЗУ немаат назначено одговорно лице по однос на начинот на
постапување, распределба и контрола врз користењето на добиените
донации. Отсуството на одговорно лице за постапување создава ризик врз
начинот на следењето на функционалноста на примените донации,
координирање на процесот на управување и контрола врз истите;
за дел од добиените донации од страна на ЈЗУ не се презентирани склучени
договори за донација, со податоци за предметот, целта и вредноста на
донацијата како и нивно верификување од страна на давателот и примателот
на донацијата, туку истите се добиени со испратница, фактура, записник или
без документ (Прилог 1);
кај дел од вкупно примените донации на ревизијата не и беа презентирани
Извештаи за примената донација со податоци за давателот и примателот на
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донацијата, опис на предметот на донација со назначување на количината и
вредноста на донацијата и доказ за нивно доставување до УЈП (Прилог 1).
Утврдените состојби на отсуство на дефинирани процедури за начинот на
постапување, управување и контрола со примените донации, отсуство на
склучени договори и извештаи за донација не се во согласност со одредбите на
член 4, член 6 член 19 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности,
член 3 од Уредбата15 како и член 7 и 16 од ЗЈВФК и создава можност од неуредени
меѓусебни односи помеѓу давателот и примателот на донацијата, со ризик од
соодветно постапување при приемот,
распределбата и користењето на
примените донации .
Препорака:
Раководните лица на ЈЗУ да преземат активности за:
- донесување процедури за начинот на постапување со добиените донации на
опрема и заштитни средства за справување со вирусот COVID-19;
-

назначување на одговорно лице по однос на начинот на прием, распределба
и контрола врз употребата на добиените донации;

-

-

склучување на договор за донација со донаторите во кој ќе се уреди
предметот и целта на донацијата, како и правата и обврските за давателот и
примателот на донацијата;
доставување на извештај за донација до УЈП.

4.4.2. Со увид во презентираната документација и евиденција на медицинските
материјали, лековите и опремата кои ЈЗУ ги добиле по пат на донации
ревизијата го констатира следното:
од страна на 5 ЈЗУ (ОБ Куманово, ОБ Прилеп, ЗД Прилеп, ЗД Скопје, ОБ Струга)
не се врши сметководствено евидентирање на примените донации за
справување со пандемијата од COVID-19 во деловните книги, но сепак постои
интерна (рачна) евиденција за распределбата на примените донации;
при увид на доставената документација од ЈЗУ утврдивме дека постои
разновидност во начинот на водење на евиденциите на примената донација
кај здравствените установи. Дел имаат воспоставено сметководствена и/или
материјална евиденција само за донациите за кои имаат добиена вредност,
при немање на вредносни податоци се врши евиденција само количински,
или воопшто не се евидентираат во деловните книги. Кај една ЈЗУ се води
само сметководствена евиденција но не и материјална, на таков начин што за
15

Уредба со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорста во јавните дејности за
време на вонредна состојба, Сл.весник(бр.103 од 16.04.2020 година)
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медицинскиот потрошен материјал за кој нема добиено податок за вредност
не се води евиденција во деловните книги, но се изготвуваат табеларни
прегледи за интерната распределба по организациони единици;
при распределба на донациите преку МЗ, сите ЈЗУ доставија одговор на
прашалниците дека не добиваат податоци за поединечните цени и вредноста
на донираната опрема, медицински материјали и заштитни средства.
Испораката на медицинскиот потрошен материјал и заштитни средства се
врши врз основа на испратница од МЗ само со количини без цени, а опремата
се испорачува со Записник за примопредавање на медицинска опрема исто
така без вредност, за која МЗ дополнително доставува податок за вредноста
до ЈЗУ, доколку располага со истата. Како резултат на ваквата состојба дел од
ЈЗУ не вршат евидентирање во деловните книги на медицински материјали и
заштитна опрема распределени преку МЗ за кои немаат добиено вредност.
Ваквата состојба се должи на тоа што во повеќето случаи донираните
медицински материјали и заштитни средства МЗ ги добива без вредност или
пак со збирна вредност но без поединечни цени;
за определување на вредноста на донациите во случаите кога донацијата е
добиена без вредност од донаторот кај дел од ЈЗУ формирана е Комисија за
донации која ја утврдува вредноста на донацијата на опремата а во одредени
случаи и на медицинскиот потрошен материјал. Според добиените
образложенија вредноста на донациите комисиите ја утврдуваат врз основа
на истражување на пазарната вредност на донираните материјали и опрема
како и во консултација со вработени во МЗ. Меѓутоа, на ревизијата не и беше
доставена поткрепувачка документација за начинот на кој е утврдена
вредноста на донацијата, поради што неможе да се потврди дали утврдените
цени ја одразуваат реалната состојба односно вредност;
кај дел од ЈЗУ извршен е прием на медицински и немедицински материјали
(ракавици, визири, прехранбени продукти и др.) врз основа само на
приемница изготвена од примателот на донацијата, испратницa од
донаторите, или записник од комисија на кои е наведена само количината,
без вредносни показатели за истите. Кај дел од ЈЗУ изготвените приемници
се без верификувана потврда од страна на лицето кое ги примило средствата;
при увид на доставените податоци за примени донации во ГОБ 8-ми
Септември и начинот на нивното евидентирање во деловните книги
ревизијата утврди дека не е евидентиран дел од опремата добиена преку
распределба од МЗ или други донатори за справување со пандемијата од
вирусот COVID-19, а за која не е обезбеден документ за вредноста, односно не
е доставена комплетна документација. Ваквата состојба на не воспоставена
евиденција и задолжување на дел од донираната опрема се провлекува и во
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изминатиот период што се констатира и во рамките на Извештаите од попис
за 2018 и 2019 година.
Утврдените состојби на не воспоставена сметководствена евиденција, не се во
согласност со одредбите на членот 2, 6, 7, 8, 12, и 15, од Законот за сметководството
за буџетите и буџетските корисници, член 4 и член 7 од Законот за процена, и
член 44 од Закон за користење и располагање со стварите во државна
сопственост и со стварите во општинска сопственост и влијаат врз реално и
објективно искажување на состојбите во финансиските извештаи на
здравствените установи.
Препорака:
Одговорните лица во ЈЗУ да преземат активности:
- да ја обезбедат вредноста на добиената донација;
- да се обратат до Бирото за судски вештачења со цел проценка на добиените
донации, односно проценка од страна на овластен проценител согласно со
Законот за процена и евидентирање во деловните книги.
4.4.3. Врз основа на анализа на приложената документација за примени донации од
меѓународни донатори ревизијата ги констатира следните состојби:
На ден 19 мај 2020 година РСМ има добиено донација од Kатарскиот фонд за
развој на државата Катар. Донацијата се состои од 8,5 тони медицински
материјали

како

бесплатна

хуманитарна

помош

за

борба

против

последиците од корона вирусот, а нејзиниот прием е потврден со Сертификат
за предавање на хуманитарна помош16 од страна на надлежното лице на СЕП.
За примената донација не е склучен договор со донаторот, што не е во согласност со
член 4 и член 6 од Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности.
Донацијата по нејзиното пристигнување била сместена во магацинот на ГОБ 8-ми
Септември.

16

Сертификат за предавање на хуманитарна помош бр.22-722/90 од 20.05.2020 година.
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За примопредавањето на заштитната опрема изготвен е Записник17 составен 7 дена
по приемот односно на ден 26.05.2020 година во присуство на Комисија за попис
составена од 4 члена со претставници од МЗ, СЕП и ГОБ 8-ми Септември и истиот
служи како потврда за донираната заштитна медицинска опрема во магацинот при
ГОБ 8-ми Септември. При примопредавање на донацијата и пребројување на
заштитната медицинска опрема од Катар, Комисијата утврдила дека недостасува
дел од донираната опрема и тоа:
- за донираните трослојни маски FFP2 и FFP3 комисијата констатирала дека
истите се обични трослојни хируршки маски, а при пописот е констатирано
дека недостасуваат 23.925 маски;
-

за донираните N95 маски комисијата за попис утврдила 6.500 маски помалку
и притоа даден е коментар дека 3 кутии со N-95 маски биле отворени и истите
се земени во МЗ при што не е утврдена количината која останала во
отворените пакети;

-

за донирани заштитни ракавици констатирано е дека една кутија со 1.000
ракавици недостасува;

-

комисијата констатира дека недостасуваат и 280 скафандери, 3.700 заштитни
наочари и 24.100 хируршки мантили.
При прием на донација од Амбасадата на РСМ во Софија Р. Бугарија во
магацинот на ДЗС од страна на одговорното лице констатирани се одредени
кусоци и вишоци на заштитни средства од договорената и испорачана
донација од странскиот донатор. Имено, станува збор за кусок на 80 маски KN
95 и 1.000 ракавици (1 кутија) и вишок од 175 скафандери и 50 визири по однос
на испорачаната донација од Бугарија.

17

Записник за примопредавање на заштитна медицинска опрема од Катарска донација бр.17-3986/1 од
27.05.2020 година.
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НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД
ПАНДEМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID - 19
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Причините за кусоците на донираната заштитна медицинска опрема од
меѓународни донатори не се познати. Сепак отсуството на јасно утврдени
одговорности на институциите вклучени во процесот на прием, управување
(ускладиштување, чување, обезбедување) и контрола на странските донации за
справување со последиците од COVID-19 влијае врз можноста од несоодветно
постапување и ненаменско користење на истите. Ваквите состојби упатуваат на
ризици во управувањето со странските донации во периодот од испорака до
извршеното примопредавање до складишниот простор.

Препорака:
Владата на РСМ да ги задолжи надлежните институции за изготвување на
оперативни процедури/протоколи за начинот на прием, управување и контрола со
меѓународните донации за справување со последиците од COVID-19 со дефинирање
на надлежни институции, уредување на нивните активности и меѓусебна
координација.

4.5. Транспарентност на примените нефинансиски донации
4.5.1. За време на вонредни, и кризни состојби, транспарентноста вклучува широк
спектар на активности за навремено и јавно информирање. Навременото
споделување на информациите е од исклучителна важност поради
очекуваниот притисок од страна на медиумите, особено во услови на итна,
вонредна и кризна состојба.
Донациите во РСМ се регулирани со Законот за донации и спонзорства во јавни
дејности и Уредба донесена за време на вонредна состојба18 со кои се утврдува
јавниот интерес на донацијата чиј примател се буџетските корисници, а со цел да се
надминат состојбите што се предизвикани на територијата на РСМ од
Коронавирусот COVID- 19.
Со извршената ревизија утврдивме дека информациите за добиените донации
поврзани со Корона вирусот се делумно транспарентни и достапни за јавноста со тоа
што се објавени на веб страната на МЗ и на Владата на РСМ и тоа:
Согласно нацрт записник на седница на Влада19 во делот на зголемување на
фискалната транспарентност се задолжуваат сите министерства, и сите
18

Уредба со законска сила за примена на Законот за донации и за спонзорства во јавните дејности за
време на вонредна состојба, Сл.весник на РСМ, бр. 103 од 16.4.2020 година.
19
Извадок од Нацрт –записникот од Педесет и седмата седница на Владата на РСМ одржана на 26 мај
2020 година.
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ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА
НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД
ПАНДEМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID - 19
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

органи на државна управа како и самостојни органи на државна управа сите
примени нефинансиски донации да ги пријават на панелот
(koronavirus.gov.mk) и тоа да го прават во континуитет.
Ревизијата утврди дека на веб страната на Владата на РСМ
(https://finansiskatransparentnost.koronavirus.gov.mk) објавени се податоци
за примени нефинансиски донации во вредност од 63.716 илјади денари во
периодот од 16.03.2020 година заклучно со 28.05.2020 година. По наведениот
период не се презентирани информации, за примени нефинансиски донации.

на веб страната на МЗ објавени се податоци за типот на примени донации
како што се медицинска опрема, разни видови заштитни и медицински
материјали (маски, каљачи, капи, ракавици), лекови, средства за
дезинфекција, потрошен материјал, како и немедицинска опрема.
Министерството исто така, ги објавува имињата на донаторите, државни и
јавни претпријатија, организации и институции но без да да обезбеди
податок за нивната количина и вредноста на нефинансиските донации. Во
одредени случаи преку соопштенија на страната на МЗ се објавуваат
подетални информации за примени домашни и меѓународни донации
доколку станува збор за поголема донација;
дел од ЈЗУ информациите за примените донации ги објавуваат на
социјалните мрежи, преку медиумите, но дел од нив воопшто не
информираат за примените донации односно истото го прават по барање на
заинтересирани страни.
Врз основа на горенаведеното заинтересираните страни и граѓаните немаат целосен
увид во податоците за примените нефинансиски донации во државата наменети за
справување со Ковид пандемијата, со податоци за донаторот, предметот на
донација, финансиска вредност како и за намената на донацијата.
Ревизорски тим:

Овластен државен ревизор

29

ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА
НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД
ПАНДEМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID - 19
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР

Ваквите состојби го нарушуваат начелото на транспарентност и правото на пристап
до информациите од јавен карактер како една од заложбите и стратешките
приоритети на Владата
за отвореност, отчетност и транспарентност на
институциите утврдени со Стратегијата за транспарентност на Влада 2019-2021
година, како и со одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер.
Препорака:
Влада на РСМ да ги задолжи институциите од јавниот сектор за зголемување на
транспарентноста за добиените нефинансиските донации во државата наменети за
справување со пандемијата предизвикана со Коронавирусот COVID- 19, преку
внесување на потребните податоци на панелот (koronavirus.gov.mk)
5. Ревизорски заклучок
Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и
методологија од страна на ревизијата дава основа да го изразиме следниот
заклучок:
Врз основа на извршената ревизија утврдивме слабости и недоречености во делот
на дефинирање на надлежностите на институциите инволвирани во процесот,
неопфатеност на епидемиите од Законот за заштита и спасување, не дефинирани
стратешки цели, недоволна кадровска екипираност, не воспоставена
сметководствена евиденција на примените донации, како и потреба од
воспоставување на процедури/протоколи и контроли во делот на приемот,
распределбата и користењето на нефинансиската помош поврзана со превенција и
заштита од пандемија и од идни евентуални здравствени кризи.
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He cMeeMe Aa Bfl[iaeMe Ha e(oHoMcKl4Te onepaToprl Aa AoclaByBaaT
AoroBopeH opra H He [,loxeire rl
3a eKoHoMcxt,tre 0neparop14
noHygu.3a6eneu.i xara rpe6a Aa ce oAHecyBa
:loroeopH or oPran He o6jaaun
-cornacHo tlneH 68 sa nocranxa 6p.05-53 Meguquxcxr rac -KtlcnopoA
9neH 68 l4aaecryaa ue sa go6PoaonHa nPeTxoAHa
[3BecryBa]be ra go6Po BonHa rpaHcnapenrHocr'
(1) fioroaoPruor opraH Mox e ga o6jaeu [sBecryBal$e 3a
rpaHcnapeHTHocr og 3JH rnacr: craa
3a aeHa Ha6agxa Bo nocranKa co
go6poaonHa nperxoAHa rpaHcnapeHTHoc T KOra AoAenyBa AoroBop
(2) l4saecrYeabero oA crae (1) Ha oaoj 'uer ce o6jaaYaa
nperoBapaHre 6es o6jaeyeaue ornac I c rae
xara sa rl6oP. Ha caurre
Ha noHyAy Baq[Te t4M ja AocraBYBa oAnY
,1CT[4OT AeH KOra AoroBopHl4oT OpraH
ganra ga o6jaaar nrl He co roa uiro crae
3JH e ocraBeHo aa oAn yqar caMu
A0r0B0pH fl opraHr4 cnopeA
rpaHcnapeHTHOCT
o6jaau rraec TyBabe 3a 4o6Poaonxa nP erxoAHa
rflac!,1 AoroBop H!4or opTaH Moxe !a
eo n ocTan(a co nperoBapabe 6er o6iaaYaaue ornac
Kora AoAenyBa AoroBoP 3a jaana xa6aaxa
rnacen
e rago;txtl renHa ogPeg6a craa ('1 ) ra oaoj vneu 6r
3a6eneuxara He e npnQarnraa loxonxy

peer:rja Ha

'1

J3Y KJI}IHI{qKA BOJIH}IIIA . IIITI'III
yrt "Jbydev llaaruoo" 6P. 25
rel.:

032/505 001 flo,ruxlnuuqKll qeHTap
0321394 O99

Eo,rsrua

Qaxc:032/505001

e-mail:jzuobstip@yahoo.com

3a Ao6poBonHa npeTxoAHa TpaHcnapeHrHocT Kora AoAeJlyBa
poroaop aa jaaHa Ha6aBKa BO nooranKa co nperoaapaue 6e3 o6jaByBalbe ornac'

loroaopruor opraH Aa o6jaar uraecryaalbe

Co no.{ur,

J3Y Knhxuqxa 6onxuqa lllrnn
MeAnqrucxn AnPeffioP
n Feoprnjea
A.

i(

a

u't

o

Одговор
на забелешка на
Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор

На ден 25.05.2021 година добиена е забелешка на Нацрт Извештајот за извршената
ревизија на Усогласеност на тема „Добивање на нефинансиска помош, распределба
и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и
заштита од пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID -19 “ за период од
01.03.2020 година до 30.11.2020 година бр.17-544/20 од 15.04.2021 година, од Д-р Ален
Георгијев, медицински директор на ЈЗУ Клиничка болница Штип, заведена во
Државниот завод за ревизија под број 17-544/31 од 25.05.2021 година.
Забелешката е разгледана од страна на Овластениот државен ревизор и
констатирано е следното:

1. Забелешката на констатираната состојба во точката 4.2.4. која се однесува
на констатацијата дека ЈЗУ КБ Штип е наведена во групата на ЈЗУ кои во
целост не ги внесуваат податоците за добиена опрема како донација во
Интегрираниот здравствен информатички систем и покрај законската
обврска да вршат нивна ажурна евиденција преставува известување за
причините за констатиранaта состојба и активностите кои се преземени и
кои треба да бидат преземени во иднина за спроведување на дадената
препорака. Имено, од страна на медицинскиот директор на ЈЗУ КБ Штип со
Решение бр.03-617/1 од 26.03.2021 година именувано е лице за евиденција на
медицинска опрема при ЈЗУ Клиничка болница Штип.

_______________________________________________________________________

Ревизорски тим:
1.__________________
2.__________________
3.__________________

Овластен државен ревизор
_________________________
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1000 Cxonie

llpe4uer: Ogronop na aa6ereuxu
Bpcxa: Baur 6po1

17

-3432 12 op, 26.05.2027

rop'usa

flovrlrysaH r. Oulunqe

Bo npcrca co Bauuor Aoflrrc 3aBepeH no ,{pxaonuor 3aBoA 3a penNrNia no4 6poi 17544166 op, 08.07.2021 toAuHa, co xoi gocrarynare ga6eleulru Ha Haqpr n:eeurralor :a
r,r3BpueHa pern:uia Ha ycouaceHocr Ha reMa ,,,(o6r'rnar*,e ua xe$uuaucucKa noMolu,
pacnpegen6a I{ Kopl,tcrebe oA crpaHa Ha uHCTHTyI{ut{re ao jannuor cerTop co qen
npenen4nja r{ 3auTuTa og naugeurjara apeA[3Br4KaHa oA KopoHa Br4pycoT covlD -19 ",
Be 143BeCTyBaMe 3a crleAHoro:

reMa,,.[o6uname ua
,fipxanHuor 3aBoA no ,I3BpueHara peoraaxla Ha ycouaceHocr Ha
ne$uHaNcucra noMoIIr, pacnpe4ea6a I{ Kop}tcre*e oA crpaHa Ha I4Hcruryl{ul{Te Bo
jannuor ceKTop co qen npeBeHIIHia n :arurura og nangeuuiara [peAlr3BHKaHa oA
co nucuo 6poi17-54415
KopoHa BI4pyCot CoVID.19" u:rornu I,r AoCTaBu Haqpr uenerurai
o

p, 15.0

4.2021 roAI{Ha.

poK oA 30 4ena og
couacso q;ren 30 cran 2 og 3arouor 3a ApxaBHaTa penuluia Bo
3aKoHcKLor 3acralHuK Ha peBI4AHpaHI'lor
AeHor Ha [pl4eMor na Haqpr ueneurraior,
cocroi6u no urneruraior'
cy6lexr Moxe Aa Aocranu ga6eleuxlr Ha KoHcrarllpanure
ce BHAM AeKa Haqpr u:neulraior e
Er,r4ei(n 14MaMe ypeAHa AocraBHtalra oA xoia uoxe Aa
ga6eleurnre rpe6alo Aa rlt AocraBnre
Ha 17
nprrMeH oA Baura crpaHa
to 18.05.2021 roAHHa.

'04'2O21roA'IHa'

qf{xo8' J000 Cxonje. Penv6nr.xa CesepH' MaxeEoHxia
yn. nasen uareB 6P 2, nanara,EMaHYe^
Veriut
nr.2,10 OO Shkup, RePublika e MaqedonisEse
Pallata"Emanuel qulkov' rr. Pavel Shatev
Mac€donia
ofNorth
Republic
10 O0 Skopie,
Pavel Shatev St 2, Palata EmanuelCuckov,
T:+389 21211262 www.dzr.mk dzr@dzr'9ov'mk

og 30 AeHa, He Ao6IrsMe ga6ereurn, sa 07.06.2027 roA Ha ro r,r3rorBr.rBMe
KoHe,{H}{or uaoerura j r co n}.rcMo 6poi17 -544 /36 op' 07 .06.2021roAr.rHa ro AocraBHBMe Ao
oAroBopHlrre nt,tqa Ha cy6jerrNte on$arexu co pewreujara r,r Apyrrrre HaAJrexHu
opraHx.
3a6eaeruxrre rH npHMHBMe na 08.07.2027 roAlrHa, r4cr[Te ce HeHaBpeMeHt,t r, AocraBeHH
no 3aKoHCKn yTBpAeHHOT pOK OAHOCHO rro r,r3roTByBa]be Ha KOHer{HHOr N:nerUraj A
Ircrrrre He Moxar Aa 6Ngar npeguer Ha pa3rneAyBalbe

I(aro so

porc
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H:pa6oru:
,{o6pr.rHxa Becxoscxa

fI OMOI]IH14K

HA TJIABHHOT

BeH peBH30p

(no on:racryaan e)

APXABEH 3ABOA 3A PEBH3I4JA
ENTI SHTETEROR I REvIzIoNIT
STATE AUDIT OFFICE

OR
c n

l)
APXAAEX 3ABOA 3A PTB]{f}IJA

gxn sHTErtRon r REvtztollll

*"'/ffi//*

STATT AUD|I OTFlc€

Ao
A.A. TIOIXTA HA CEBEPHA MAKE.IOHH'A
Yr...Opue Hnroros 46 1000 Cxonie

I'-Axn Iaua Maxpagynx, I-eHepaaea ,qHpexTop

Ilpeguer:

Baparse

llovuryoan r-4ux Maxpagy.nn,
3aBoA 3a peon:nia Bo Bpuerbero Ha cBoHTe HaAJrexHocrH couracHo
ogpeg6ure og 3axoHor 3a ApxaBHara peousxja ("C,nyx6ex BecHHK Ha Peny6axra
MareAonnia" 6p. 66/2010, 145/2010, r2/2o14, 4312014, 154/2015, r92/20r5,27/2O16 n
83 /2018 u,,Cnyx6er-r BecHuK Ha Peny6lnxa Ceoepna Mare4ouuia" 6p.122121| oAHocHo
ApxaBHHTe peBH3opH Bo Bplxelbero Ha ApxaBHa peaNauia u3rorByBaar HauprpeBr43opcKx [3Beurrau KoH ce AocraByBaar Ao 3aKoHcKt or 3acranH[K na cy6iexror xa
peournja H Ao rrqe'ro Koe 6uao ogronopno na cy6iexror xa peox:Nia no nepuogor :a xoi
e Bpuexa penNsuiara, a Korl Bo por< og 30 AeHa oA AeHor Ha npxeMor Ha Haqpruaneruraior, Moxar Aa no4recar aa6eleurn 4o ,[pxanHHor 3aBoA 3a penusNia.

flpxanxuor

Ha l{crHor poK, oBJtacreHHTe ApxaBHH peBH3opH I'I3rorByBaar KoHeqeH
peBH3opcKH u:nerurai ltcrHor conlacHo'raen 3l og 3axoHor 3a ApxaBHara peou:nia
xa
kanHno'r ApxaBeH peBu3op ro AocraByBa Ao 3aKoHcI(Hor 3acranH[K na cy6iexror
peBl,t3]'lia no nepno4or aa xoie
pear.r:r.r|a, go nr'rqero xoe 6nao ogroropno na cy6ieKror Ha
pa6oreruero xa
upr"r, p"urrriara n Ao opraH[Te HaA'IexHri 3a HaA3op H KoHTpona Ha
o6iasa ua unrepner (oe6)
cy6jexror xal xoi e u3BpuleHa penu:niara H BplxI't HeroBa
crpaHNqara xa flpxaonr'ro'r :anog :a peauonia'

Ilo rcreror

nPN xoja, uu4Ho og
ropeHaaeAeHoro' KoHcrar[PaHa e cocroi6a
3a 3ApaBCTBo noBp3aHa co
np[noxeHuTe AOKyMeHTH, npaTKa oA Muuncrepcrnoro -3r.1.2 og26'O5'2O21 rosuua'
I
u:nerurai co 6poi 17
npoqe CoT Ha ,l3roTBYBaE'e PeBH3oPCKH
27'05 2021 roAuHa'
na
,qen
CeoeP na Mare4onuia
xa
Ilourra
A.[.
oA
3eMeHa
nPe
6ula
u
6Poe sH RC009276060MK, RC0091)7964MK
I,lcnopaue H cnl{coK co nPneuxu
Ha
3aBoA 3a peBl{3ula
utoa) 6ula gocra nexa go [P XaBHHOT
R8203145375MK (rPu naPu
Peny6^r*e CeBePHa Mai€aoHrja

Bo npcxa co

,r

tllares 6P 2. nenara.ErtFye

,!

gycxoB'. 1000 C'<onje.
!' Vedut
nr2 1000 shkup, Re publik.. Maqedonisa
1000Slopie RePU bli( of Nonh Ma(edooia

Pallata.Emanuel qu(lov'. rr
ErBns€l Cu(tov
Pevel Shatev St 2. Palata
v.wvd.r.mt dzr@d'r'9ov'ml
Ti +1892321U62
Pavel Sharcv

o nocre 42 AeHa oA AeHor Ha npe3eMalbero Ha nparKara
oA crpaHa na Maxe4oxcxa florura A,(.
AeH 07.07.2021 roAHHa, oAHocH

3apagH ropenaeeAeHoro, Bn yxaxynaue gexa e norpe6Ho Aa H3BptrJHTe KoHTpoJIHa
npoBepKa Ha npoqecoT Ha AocTaByBalbe Ha HaBeAeHaTa npaTKa l, aa HH AOCTaBHTe
xn$<lpuarrNia/H3BecryBa[6e 3a npHquHr,rre 3a Ao4Heruero Bo HcnopaKara Ha Hcrara.

Co

loqnr,

I'a

*

ENTI
p

Ilpraoru:
Konrja og naxx co 6poi

Ha AoxyMeHT 3aaepeH noA apxrrBcKx 6poiaH MxH]rcrepcrBo 3a 3ApaBcrlo
17-3432/2 oa26,05.2021 roAxHa n np[eMex leqar 3a rtpe3erriarte oA MaxeAo,rcxa
noura A[ Ha

27.05.2O21

AeH

roswa

Hcnopavar cnncox
x R8203145375MK

o

no7-07.2o2r roauua:a npneunr 6poear: RC009276060MK, Rcoogr32964MK

l4:pa6orxa: Eua Croaecxa
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APXASEH 3AAOA 3A PEBXSXJA
EXII SHTEfEROR I REVIZDNIT
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3A 3,4PABCTBO
g-p
Benxo @naxnqe, MlrHlrcrep
Ioq.
yr. 50 ,(xnusxla, 6p.14
1000 Cronle
MI,I HI,ICTEPCTBO

llpegr,rer: ,{ocranyname xa Haqpr: usoeutraj

flovxrynax r. ONrNve,
Comacso qreH 30 cras 1 oA 3aKoHor sa ApxaBHara peBu3xia (,Crryx6eH secHux na PM"
6p. 56/2010, 145/2010, 12/2014, 4312014, 154/15, 192115,27/16 u 83/18 ro4una) Bu
AocraByBaMe npr{MepoK og Haqpr H3BellTaior Ha OsrlacreHnot ApxaBeH peB[3op 3a
H3BprxeHa peBH3Hia Ha ycornaceHocr Ha reMa,Ao6usalbe ua HeQruarcucKa noMoll,
pacnpe4er6a H Koprrcrelb€ oA crpaHa Ha HHcrxryI{[l,tre so ianHuor ceKTop co qen
npeBeHr{}ria I{ 3aurrrra og naH4euuiara rpeAn3BrKaHa oA KopoHa B}rpycor COVID -19 "
3a neproA og 01.03.2020 roAuxa go 30.11.2020 roAr.rsa.
Be uorNue AoKonKy Nuare ga6eleuru Ha Haqpr u3Belrraior, Ir3Becrere to nHcMeHo
OraacreHuor gpxaBeH peBH3<lp Bo pox og 30 geua oA AeHor Ha nplreMor. Bo cnporunHo
r,rcruor (e ro cMeraMe 3a KoHeqeu N (e Bn ro 4ocraBxMe Bo KoHeuua Qopna.
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gl. oA QOLI

Ao
MI,,IHI,ICTEPCTBO 3A 3APABCTBO

Aoq. A-p Benxo @rnnnqe, M[Hlcrep
Ya. 50,{nnusuia,6p.14
1000 Cronie

llpe4lrec:,{ocraoynarte xa KoHe.ren

H3BelJTai

flovrrynan r.@naunue,
CorracHo qaex 31 craa 1 oA 3axoxor sa ApxaBHara penxrula ("Cryx6ex secHr-m Ha PM'
6p.6612010,14512010,1212014,4312014,15412015,19212015,2712016 u8312O18 rogxxa) u
qaex 17 cran 5 og flpanunxuxor 3a Haq[Hor Ha BplIrebe Ha ApxaBHara penu:nia
("Cnyx6en BecHl.rK Ha PCM", 6poi 264120), Bu gocranyaaue nprrMepoK og KonevNxor
uaaerurai na OsaacreHuor ApxaBeH peBn3op 3a r43BprrreHa penu:nia Ha ycornaceHocr
Ha reMa ,Ao6uaaroe xa ne$xxaxcxcra noMorrr, pacnpegel6a x Kopr.rcrelbe oA crpaHa Ha
r,rHcrrrryrluuTe no jannnor ceKTop co qen npeBeHrlr,rja n rarurNra oA nanAeuuiara
npeAH3Br{KaHa oA KopoHa Br.rpycor COVID-19" 3a nepnoA ot 01.03.202O roAr{Ha Ao
30.11.2020 roArHa.
Bo pox og 90 geHa oA nplreMor na Koxeqsr,ror u:neruraj, cornacHo.raeN 32 oA 3aroxor
3a ApxaBHara penn:ula, AoJrxHu cre Aa ro xrnecrure ,{p)KaBHr,ror 3aBog :a penrlsnja aa
npe3eMeHxre MepKH Bo BpcKa co HaoAr.rre Bo peBu3opcKHor H:aerurai.
Bo npuaor Bu 4ocranynaue o6pa:eq I43tlM n Be noaune Bo paMK[Te na Baunre
HaAnexHocru, Aa npe3eMere aKTr{BHocrH 3a AocraByBa}be Ha noBparH}r unSopuaqur
3a npe3eMeH[Te MepKH oA Barua crpaxa no Koseqsror x:neruraj Ha OsaacreHuor
ApxaBeH peBx3op 3a r.r3BpureHa penn:uia Ha ycorraceHocr.
Co

novur,

faa
l UOUlz:
dn !

a

llspa6orna: Mxpiana Cr.ruarocxa, sxru peau:op x Ogp.l-{.
xa Becxoacxa, If P (no oela
A
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6pZ nara?a.Esanyen qyvxoB.,lO0O C
xa Ceaapxa Ma{eAonrja
Pall.ta,Emanuel (ullov', rr Pavelshatev nr.2,IOOO Shkr
e Maqedoni5€ st Veriut
PavelShat€v St Z Palata EmanuelCuckov. IOOO Skopie, Republic
of North Ma.edonia
T: +389232U252 ww.dz r.ml dzr@dzrgov.mk
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