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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
Резиме
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи
заедно со ревизија на усогласеност на Агенцијата за лекови и медицински
средства на сметката основен буџет (631) за 2020 година.
Изразено е неповолно мислење во однос на вистинитоста и објективноста на
финансиските извештаи како и за усогласеноста на финансиските трансакции
со релевантната законска регулатива за 2020 година.
Не е вршена ревизија, ниту е издаден било каков извештај за финансиските
извештаи на МАЛМЕД за годините кои претходат на годината која е предмет на
оваа ревизија.
Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизијата на
усогласеност на МАЛМЕД за 2020 година констатирано е следното:
- активности за финансиско управување и контрола ги врши раководителот
на Одделението за внатрешна ревизија, поради што не е воспоставена
поделба на должностите и одговорностите во делот на финансиското
работење;
- раководните работни места во организациони единици кои се директно
поврзани со дејноста, не се пополнети;
- работно место за одговорен сметководител, не е предвидено, а работните
задачи во овој дел се вршат од страна на надворешно лице ангажирано со
договор на дело;
- и покрај спроведена функционална анализа во 2019 година, не се започнати
активности за изготвување нови акти за внатрешна организација и
систематизација на работните места;
- организациската, професионална и функционална независност на
единицата за внатрешна ревизија е нарушена, не е изготвен план за
извршување на внатрешна ревизија и не е спроведена ниту една внатрешна
ревизија;
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законски предвидените регистри не се воспоставени, што влијае на
транспарентноста на постапките кои ги води МАЛМЕД како и на
информираноста на стручната и пошироката јавност;
пописот на средствата и обврските на крајот на годината е нецелосен;
ангажирани се лица со договор за дело без јасно и прецизно дефинирање на
стручните квалификации и работните задачи и обврски, а исплатите се
вршат без да се достави доказ/извештај за извршената работа, ниту доказ за
присуство на работно место;
формирани се 13 повремени комисии и работни групи чии активности не се
од повремен карактер, а во кои членуваат и вработени во МАЛМЕД. Нивната
работа и ангажман во текот на 2020 година се одвива во континуитет, а се
однесува на активности кои се дел од редовните работни задачи на
вработените, за што се исплатени средства во вкупен износ од 4.652 илјади
денари;
остварениот вишок на приходи од минати години во износ од 209.115 илјади
денари не е евидентиран на соодветна приходна позиција во Билансот на
приходи и расходи;
начинот на евиденција, пресметка и наплата на приходите не е уреден ниту
е воспоставена аналитичка евиденција на приходите, поради што нема
податоци за висината на наплатените приходи за секој вид на сертификат
или одобрение што се издава, што влијае на целосноста и навременоста на
остварување на приходите;
во постапката за ставање на лек во промет, не се предвидени контролни
механизми со кои ќе се обезбеди ажурност во постапувањето на
проценители за давање стручна проценка, поради што голем број барања не
се решени;
во постапката за регистрација на медицински средства, не се воспоставени
контролни механизми кои ќе обезбедат воедначен и точен третман на
уплатените надоместоци поради што се наплатени помалку приходи во
износ од 12.861 илјади денари што влијае на комплетноста на приходите;
во постапката за класификација или регистрација на лекови кои се издаваат
без рецепт, не е воспоставена воедначена пракса на постапување, односно
постојат производи со исто генеричко име и јачина од еден производител
регистрирани како лек, а од друг производител регистрирани како граничен
производ;
во дел од спроведените постапки за јавни набавки утврдивме несоодветна
примена на одредбите од Законот за јавните набавки;

За надминување на констатираните состојби дадени се препораки до
одговорните лица.
Во делот за нагласување на прашањата од неизвесност и континуитет, укажуваме
на неопходноста, на пронаоѓање механизми за искористување на кумулираните
Ревизорски тим:
Овластен државен ревизор
2
1. _______________________
_______________________
2. _______________________
3. _______________________

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (631)

средства кои се пренесуваат како вишок на приходи од година во година во
насока на зајакнување на стручните капацитети на вработените, и
осовременување и унапредување на работењето на институцијата.
Исто така укажуваме на слабостите во EXIM системот кој се користи при
издавањето одобренија за увоз на лекови и медицински средства од страна на
МАЛМЕД, кој оневозможува следење на степенот на искористеност на
издадените одобренија за увоз во кои се наведуваат дозволените количини ниту
пристап до збирни податоци со што се ограничува контролата и вршењето на
анализи.
Во точката Останати прашања, укажуваме на потребата од дополнување и
доуредување на законската и подзаконската регулатива која се однесува на
постапките за издавање на одобренија и сертификати за производство, промет и
увоз на лекови и медицински средства, класификација на производи и издавање
одобренија за клинички испитувања.
Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор
број 17 – 169/9 од 17.08.2021 година.
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1. Вовед
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните од 28
до 30 заедно со ревизија на усогласеност на сметката на основен буџет (631) на
Агенција за лекови и медицински средства која се состои од Биланс на состојба
на ден 31 декември, Биланс на приходи и расходи за годината која завршува на
тој датум и преглед на значајни сметководствени политики и објаснувачки
белешки кон финансиските извештаи.
1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена
согласно член 22 став 1 од Законот за државната ревизија и Годишната програма
за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 година согласно член 23 од
Законот за државната ревизија.
1.3. Не е вршена ревизија, ниту е издаден било каков извештај за финансиските
извештаи на МАЛМЕД за годините кои претходат на годината која е предмет на
оваа ревизија.
1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај, се одговорност на
раководството на МАЛМЕД застапувано од:
- м-р фарм. Висара Риза, в.д. директор од 24.07.2019 до 20.10.2020 година и
- м-р фарм. Љирим Шабани, в.д. директор од 20.10.2020 година.
Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на
интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно
презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од
материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами
или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и
правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.
Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во
финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива,
упатства и воспоставени политики.
1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од
точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и
изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални
аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и
воспоставени политики.
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски
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докази за тоа дали приходите и трошоците се остварени/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 процената на ризикот од материјална
неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки.
При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на
внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на
сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот,
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.
Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата
2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да
добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење
за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти,
во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да
известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со
ревизорските наоди.
Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите,
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските
извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната
законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања.
2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско
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известување во Република Северна Македонија, и со прифатени и спроведени
извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни
прикажувања.
3. Осврт на ревизијата од претходната година – спроведување на препораките
Не е вршена ревизија, ниту е издаден било каков извештај за финансиските
извештаи на МАЛМЕД за годините кои претходат на годината која е предмет на
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 14.07.2021 година.
Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор
број 17 – 169/9 од 17.08.2021 година.
Констатирани се следните состојби:
4.1. Внатрешни контроли
4.1.1. Извршена е оценка на системот на внатрешни контроли со цел да се утврди
дали истиот е дизајниран и функционира согласно Законот за јавна внатрешна
финансиска контрола и Стандардите за внатрешна контрола во јавниот сектор
при што го констатиравме следното:
 согласно Правилниците за внатрешна организација и систематизација
на работните места, во Одделението за финансиски прашања
предвидени се три работни места (раководител на одделение и двајца
советници), од кои не е пополнето ниту едно. Сите активности поврзани
со финансиското управување и контрола ги врши раководителот на
Одделението за внатрешна ревизија, согласно Решение донесено од
директорот. Од друга страна, во Годишниот план за вработување за 2020
година не е предвидено пополнување на овие работни места, а едно лице
ангажирано со договор за дело во краток период вршело активности во
ова одделение. Поради наведеното, не е воспоставено соодветно
финансиско управување и контрола и не е воспоставена поделба на
должностите и одговорностите во делот на финансиското работење, а
активностите не се верификуваат од две меѓусебно независни лица.
Оваа состојба не е во согласност со член 9, 10, 11, 12, 16 и 33 од Законот за
јавна внатрешна финансиска контрола;
 од вкупно 15 предвидени работни места за раководители на сектори и
одделенија, пополнети се само 7 работни места поради што не е
Ревизорски тим:
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воспоставена целосна и ефикасна контролна средина, дотолку повеќе
што дел од непополнетите раководни работни места се во
организациони единици кои се директно поврзани со дејноста;
во Правилникот за систематизација на работните места во Одделението
за финансиски прашања не е предвидено работно место за одговорен
сметководител, а работните задачи во овој дел се вршат од страна на
надворешно лице ангажирано со договор на дело, во софтвер за
сметководствена евиденција кој не е во сопственост на МАЛМЕД. Оваа
состојба создава ризик од несигурно, ненавремено и неажурно водење
на сметководство, дотолку повеќе што постои ризик од несоодветен
пренос на бази на податоци во случај на промена на надворешен
сметководител како и ризик од компромитирање на значајни
информации и податоци;
Иако МАЛМЕД, согласно важечката законска регулатива, има донесено
акти за внатрешна организација и систематизација на работните места,
во текот на 2019 година спроведена е функционална анализа на
основните функции и надлежности со цел да се идентификуваат
предизвиците од организациски и функционален аспект и да се
предложат конкретни мерки за подобрување на истите. Оваа анализа
покажала дека не е воспоставена целосна поделба на надлежностите во
рамки на работниот процес, утврдена е потреба од реорганизација на
структурата на организационите единици, но до денот на ревизијата не
се започнати активности за изготвување на нови акти за внатрешна
организација и систематизација на работните места. Наведеното не е во
согласност со член 17 став 4 од Законот за вработените во јавниот сектор.

Поради наведеното 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:
Одговорното лице на МАЛМЕД во соработка со надлежните органи да преземат
активности за:
 изготвување и донесување нови акти за внатрешна организација и
систематизација на работните места во согласност со дадените
препораки во спроведената функционална анализа
 систематизирање на работно место одговорен сметководител и
 пополнувањето на работните места во Одделението за финансиски
прашања и предвидените раководни места во секторите.
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4.2. Усогласеност со закони и прописи
4.2.1. Во текот на 2020 година врз основа на Законот за трансформација во редовен
работен однос, по добиена согласност од Министерството за финансии, во
континуитет се ангажирани 17 лица при што се склучени 24 договори за дело.
По овој основ исплатени се средства во вкупен износ од 4.933 илјади денари, а
бројот на ангажирани лица претставува 37% од вкупниот број на вработени.
Со извршениот увид во начинот на ангажирање на овие лица, контрола на
редовноста и извршувањето на работните задачи ги констатиравме следните
состојби:
 во 19 договори, предвидено е ангажирање на лицата во соодветни
организациони единици на МАЛМЕД, без јасно и прецизно дефинирање
на стручните квалификации, работните задачи и обврски за истите. Од
друга страна со Годишниот план за вработување за 2020 година, кој
треба да ги одразува реалните потреби на институцијата, планирано е
пополнување на само три работни места, што не соодветствува со бројот
на ангажирани лица со договор на дело;
 за 17 договори на дело извршена е исплата во износ од 3.767 илјади
денари без да се достави доказ/извештај за извршената работа, ниту
доказ за присуство на работно место.
Поради констатираните состојби ревизијата не беше во можност да се увери
во потребата од ангажирање на лица со договор на дело и дека извршените
активности предвидени во договорите се извршени во целост, односно
надоместоците се исплатени за реално извршена работа. Наведените
состојби не се во согласност со член 619 од Законот за облигациони односи и
член 12 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници
како и одредбите од самите договори.
Препорака:
Одговорните лица во МАЛМЕД да ги преземат следниве активности:
 годишниот план за вработување да се изготвува врз база на реалните
потреби од пополнување на работните места предвидени со актот за
систематизација на работните места;
 во случај на ангажирање на лица со договор на дело, јасно да бидат
дефинирани стручните квалификации и работните задачи на
извршителот со обврска за изготвување извештај/доказ за извршената
работа и/или присуство на работа.
4.2.2. Согласно член 7 од Законот за лекови и медицински средства во 2020 година во
МАЛМЕД предвидено е формирање на 6 (шест) постојани стручно советодавни комисии како и повремени комисии. Членовите на постојаните и
повремените комисии ги назначува директорот, од редот на истакнати
Ревизорски тим:
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медицински, стоматолошки, фармацевтски и други стручни и научни лица,
кои имаат најмалку десет години работно искуство во соодветната област.
Постојаните комисии се стручно-советодавни за добивање/давање на
предлози во постапката за производство и ставање во промет на лек, односно
медицинско средство. Повремените комисии се формираат за стручни
активности за проучување на одредени прашања. Надоместоците за
функционирање на комисиите се предвидени со Законот а уредени со
Правилник1 кој го донесува директорот на МАЛМЕД. Во текот на 2020 година
по овој основ исплатени се вкупно 14.130 илјади денари. Покрај надворешните
99 членови, во комисиите се ангажирани и 39 лица од редот на вработените, за
кои во 2020 година се исплатени вкупно 4.652 илјади денари.
Со извршениот увид во начинот на функционирањето, назначување на
членови на комисии и извршените исплати го констатиравме следното:
 во законската регулатива не е прецизно уреден начинот на избор на
членови на комисии поради што не е воспоставена пракса да се
спроведува транспарента постапка за избор на истите, односно
ангажманот на овие лица го утврдува директорот со Решение;
 формирани се 13 повремени комисии и работни групи чии активности
не се од повремен карактер, а во кои членуваат и вработени во МАЛМЕД.
Имено, нивната работа и ангажман во текот на 2020 година се одвива во
континуитет, а се однесува на активности кои се дел од нивните редовни
работни задачи. Исто така, дел од вработените се членови во една или
повеќе комисии кои вршат активности кои се во надлежност на другите
организациони единици. Поради наведеното за исти работни
активности, извршена е исплата на двојни надоместоци, по основ на
плата и по основ на ангажман во комисии.
Неоспорувајќи ја потребата од обезбедување стручна експертиза во
постапките кои се водат, ревизијата не беше во можност да се увери во
потребата од формирање на големиот број повремени комисии. Исто така,
постои ризик од субјективизам при назначување на членови во постојани и
повремени комисии, што влијае на економично користење на буџетски
средства. Утврдените состојби не се во согласност со член 7, 8 и 9 од Законот за
лекови и медицински средства и член 37 став 2 од Законот за буџетите.
Препорака:
Одговорните лица на МАЛМЕД да преземат активности во насока на:
 обезбедување транспарентна постапка при избор на членови во
комисиите;
1

Правилник за утврдување на критериуми за пресметување на исплата на надоместок на членовите
на комисиите и работните групи формирани во Агенцијата за лекови и медицински средства бр.03847/1 од 27.01.2020 година
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развивање на внатрешна експертиза преку вработување на стручен
кадар и обуки и специјализации за вработените и
преиспитување на бројот на повремени комисии, а активностите во
истите да не се дел од редовните работни задачи

4.2.3. Со Правилникот за внатрешна организација, единицата за внатрешна ревизија
е организирана како Одделение за внатрешна ревизија со систематизирани
две работни места вклучително и раководителот на одделението. Со
извршениот увид во начинот на вршењето на работите во делокругот на ова
одделение, констатиравме дека истото функционира само со едно лицеРаководителот на одделение.
Во текот на 2020 година не е изготвен план за извршување на внатрешна
ревизија и не е спроведена ниту една внатрешна ревизија, а раководителот ги
врши сите активности поврзани со финансиското управување и контрола,
согласно Решение донесено од директорот.
Поради наведеното нарушена е организациската, професионалната и
функционалната независност на единицата за внатрешна ревизија а со тоа и
неостварување на функцијата на истата во насока на минимизирање на
слабостите и подобрување на ефикасноста на работењето на субјектот.
Утврдените состојби не се во согласност со член 33 и член 40 од Законот за јавна
внатрешна финансиска контрола.
Препорака:
Одговорното лице на МАЛМЕД да преземе активности со кои ќе се обезбеди:
 функционална единица за внатрешна ревизија и
 раководителот на одделението за внатрешна ревизија да не врши
работни активности поврзани со финансиско управување и контрола и
да отпочне активности за спроведување на внатрешни ревизии.
4.2.4. Во функција на ефикасна имплементација на регулативата и надзорот како и
информирањето на стручната и пошироката јавност, со Законот за лекови и
медицински средства, предвидена е обврска МАЛМЕД да воспостави и води
десет регистри. Со извршената анализа на начинот на кој се воспоставени и се
водат регистрите го констатиравме следното:
 поединечните регистри за традиционални хербални лекови,
хомеопатски лекови, гранични производи, производители на
медицински средства и клинички испитувања до денот на вршење на
ревизијата не се воспоставени. За овие регистри е воспоставена интерна
евиденција за издадените одобренија/сертификати, но истата не е
комплетна и јавно достапна. Во рамки на ДМС системот воспоставен е
модул за водење на секој регистар поединечно, а во текот на вршење на
Ревизорски тим:
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ревизијата отпочнати се активности за пополнување на истите. Пристап
до овој систем имаат само регистрираните корисници.;
регистарот за медицински средства е воспоставен и објавен на
официјалната веб страница на Министерството за здравство, а
податоците ги внесуваат носителите на одобренијата. Со направената
анализа констатиравме дека регистарот е нецелосен и не се
воспоставени контролни механизми за точноста и комплетноста на
податоците кои ги внесуваат носителите на одобренија. Имено, во текот
на 2020 година во овој регистар се евидентирани 79 медицински
средства, а согласно Годишниот извештај на МАЛМЕД во истиот период
издадени се 1.150 одобренија за запишување во регистарот. Од друга
страна, воспоставена е паралелна интерна евиденција за издадени
одобренија за запишување во регистарот на медицински средства која е
јавно достапна на веб страницата на МАЛМЕД, но последен пат е
ажурирана во 2019 година.

Во отсуство на целосно воспоставени регистри, не е обезбедено следење и
транспарентност на постапките кои ги води МАЛМЕД. Имено, поради
наведеното стручната и пошироката јавност нема увид во комплетните
податоци за издадените одобренија за производство, промет, увоз и извоз на
лековите и медицинските средства кои што се користат во хуманата медицина.
Утврдените состојби не се во согласност со член 5 точки 7, 8 и 9 и 10-а од Законот
за лекови и медицински средства.
Препорака:
Одговорните лица во МАЛМЕД да преземат активности за воспоставување на
законски предвидените единствени регистри, нивно јавно објавување и
обезбедување на континуирано и ажурно водење на истите.
4.3. Финансиски извештаи
Биланс на состојба
4.3.1. Со увид во сметководствената евиденција на МАЛМЕД и преземените
активности за вршење попис како и Извештајот за извршениот попис на
средствата и обврските со состојба на 31.12.2020 година, ревизијата го
констатира следното:
 во пописните листи податоците за материјалните средства во вкупен
износ од 25.324 илјади денари, се внесени поединечно со натурални
показатели, но не и со вредносни податоци;
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во пописните листи не е внесена сметководствената и материјалната
состојба на средствата и не е извршено усогласување на
сметководствената состојба со фактичката;
согласно Одлука на Владата на РМ2 дадени се на времено користење
недвижни ствари - деловни простории на МАЛМЕД, кои претходно биле
користени и се во сопственост на Министерството за финансии. Овие
простории не се евидентирани на посебни пописни листи од страна на
комисијата и за истото не е доставено известување до субјектот на кој
му припаѓаат;
од страна на одговорното лице не е донесена Одлука за усвојување на
пописот со која ќе се констатираат утврдените состојби и начинот на
постапување по предлозите на пописната комисија

Утврдените состојби не се во согласност со член 31 ,31а, 32, 33 и 34 од Правилникот за
сметководството на буџетите и буџетските корисници и имаат влијание на реално и
објективно искажување на податоците во финансискиот извештај - Биланс на
состојба на ден 31 декември и на квалитетот на информациите кои ги дава истиот.
Препорака:
Одговорното лице на МАЛМЕД, одговорните лица номинирани за вршење
попис на средствата и обврските и лицето задолжено за водење
сметководство во делот на своите надлежности да преземат активности за:
 внесување на вредносни податоци за средствата во пописните листи;
 усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со
попис;
 изготвување на посебни пописни листи во кои ќе се наведат
недвижните ствари кои времено ги користи МАЛМЕД и известување за
истите до субјектот кому му припаѓаат;
 донесување на Одлука за усвојување на пописот со која ќе се
констатираат утврдените состојби и начинот на постапување по
предлозите на пописната комисија.
Биланс на приходи и расходи
4.3.2. Со извршениот увид во Билансот на приходи и расходи, констатиравме дека
акумулираниот вишок на приходи остварен во претходни години во вкупен
износ од 209.115 илјади денари не е прикажан на соодветна приходна позиција.
Оваа состојба е настаната од причина што остварениот вишок на приходи до
2019 година е евидентиран на позицијата Државен јавен капитал во Билансот
Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари (Службен весник на РМ бр. 202 од
31.12.2014 година)
2

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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на состојба, а по укажување на ревизијата направени се корекции за кои е
известено во точка 7 од овој извештај. Наведеното не е во согласност со член 6
и 18 од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и има
влијание на помалку прикажани приходи во финансиските извештаи.
Препорака:
Одговорните лица во МАЛМЕД да преземат активности за сметководствено
евидентирање на остварениот вишок на приходи на соодветна позиција во
финансиските извештаи.
4.3.3. На позицијата Неданочни приходи во Билансот на приходи и расходи
евидентиран е износ од вкупно 92.151 илјада денари кој се однесува на
остварени приходи по основ на издадени одобренија и сертификати согласно
Законот за лекови и медицински средства и Правилник.3 Обработката на
барањата и предметите се врши во ДМС систем, развиен за управување со
законски дефинираните активности на МАЛМЕД.
При анализа на процесот на пресметка и наплатата на приходите, ревизијата
имаше за цел да ја оцени ефективноста на воспоставениот систем на интерни
контроли преку добивање уверување дека контролите ги покриваат ризиците
односно можните настани кои имаат влијание врз целосно и навремено
остварување на приходите. Имено, контролите во овој процес треба да
гарантираат дека:
 сите одобренија и сертификати ќе бидат издадени врз основа на уредна
документација и за истите ќе се уплати соодветен/ точен надоместок во
МАЛМЕД и административна такса во Буџетот на РСМ и
 наплатените приходи се комплетни и соодветно евидентирани во
сметководствената евиденција.
При поднесување на барање за издавање на одобрение или сертификат
задолжително се приложува доказ за платен надоместок и административна
такса. Со увид во процесот на пресметка и наплата на приходите, ДМС
системот како и начинот на обработка на предметите, го констатиравме
следното:
 донесени се оперативни процедури4 со кои се уредени одделните
постапки за издавања одобренија и сертификати, но не е донесена
процедура со која ќе се уреди начинот на евиденција, пресметка и
наплата на приходите;
 во рамки на ДМС системот се воспоставени модули за обработка само
на дел од видовите на барања за одобренија/сертификати, а останатите

Правилник за надоместоците и висината на трошоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно
Законот за лековите и медицински средства (Службен весник бр.188/2015 година) .
4 Систем за управување на квалитет – 2019 година
3

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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се обработуваат во поединечни евиденции во рамки на надлежните
организациони единици. Исто така, овој систем не генерира податоци за
наплатените приходи за поединечни видови барања. Во тек е постапка
за надградба на ДМС системот со која ќе се овозможи воспоставување
на модули за обработка на податоците за сите видови на барања;
 согласно Правилникот, во случај на откажување од барањето за
издавање, обновување или промена на одобрението за ставање на лек и
медицинско средство во промет МАЛМЕД задржува 30% од уплатениот
износ на надоместокот а останатите средства за враќаат на
подносителот на барањето. Правото на рефундација на средства во
случај на откажување на барањето во останатите постапки не е
предвидено со што не се обезбедува еднаков третман на уплатените
средства во различни видови на постапки;
 надоместокот кој се уплатува се евидентира како приход во
финансиските извештаи, но не е воспоставена сметководствена
евиденција за примени аванси за секоја поединечна уплата со која во
деловните книги би се овозможило согледување на статусот на секое
барање. Оваа состојба не овозможува точна пресметка на средства кои
треба да се вратат во случаите кога барателот се откажува од барањето
или пак сака да ги искористи уплатените средства во друга постапка,
што влијае на Билансот на состојба;
 не е воспоставена аналитичка сметководствена евиденција на
приходите наплатени по различни основи. Имено, во деловните книги
сите приходи се евидентираат на една позиција, поради што нема
одделни податоци за висината на наплатени приходи за секој вид на
сертификат или одобрение што се издава;
 не се врши усогласување на податоците во сметководствената
евиденција за наплатените приходи со податоците за издадените
одобренија. Дополнително на ова, кон сметководствената евиденција не
се приложуваат докази за наплатените приходи со кои ќе се потврди
основот за евидентирање на податоците во деловните книги.
Утврдените состојби не се во согласност со членовите 2, 4, 6, 7 и 12 од Законот
за сметководството на буџетите и буџетските корисници, член 20 од
Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план за
буџетските корисници и влијаат на комплетноста и точноста на приходите и
податоците евидентирани во деловните книги.
Препорака:
Одговорните лица во МАЛМЕД да преземат активности за:
 пропишување и донесување на процедура за пресметка и наплата на
приходите и целосна имплементација на истата;
Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________

Овластен државен ревизор
_______________________
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почитување на предвидената динамика за надградба на ДМС системот
и отпочнување на обработка на барањата во рамки на ново
воспоставените модули за работа;
измена и дополнување на Правилникот за надоместоците и висината на
трошоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот
за лековите и медицински средства со кој ќе се предвиди враќање на
средства на подносителот на барањето во случај истото да се откаже, за
сите видови на постапки за издавање на сертификати и одобренија;
воспоставување сметководствена евиденција на примени аванси за
секоја поединечна уплата се до моментот на издавање на
одобрение/сертификат или одбивање на барањето;
воспоставување аналитичка сметководствена евиденција за сите
видови на приходи;
континуирано усогласување на податоците во сметководствената
евиденција за наплатени приходи и податоците за издадени одобренија
и приложување на докази за секоја поединечна уплата кон
сметководствената евиденција.

4.3.4. При анализа на приходите, со цел да се обезбеди доволно ниво на уверување за
начинот на обработка на барањата, пресметката и наплатата на приходите, во
отсуство на податоци за висината на поединечните видови приходи, при
изборот на примерок земени се предвид податоците за бројот на поднесени и
обработени барања објавени во Годишниот извештај за работата на МАЛМЕД
за 2020 година како и висината на надоместоците утврдени во Правилникот5.
Имено, селектирани се надоместоци за кои има доставено најголем број
барања за издавање на одобрение/сертификат и кои се од особена важност за
корисниците на услугите на МАЛМЕД и пошироката јавност и тоа:
 Надоместоци за одобрение за ставање на лек во промет како и промена,
дополнување или обнова на барањето;
 Надоместоци за запишување во регистарот на медицински средства;
 Надоместоци за издадени одобренија за увоз на лекови и медицински
средства;
 Надоместоци за класификација и регистрација на гранични производи.
Со извршената ревизија на овие надоместоци констатирани се одредени
состојби наведени во текстот подолу.

Правилник за надоместоците и висината на трошоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно
Законот за лековите и медицински средства
5

Ревизорски тим:
1. _______________________
2. _______________________
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4.3.4.1. Надоместоци за ставање на лек во промет како и промена, дополнување
или обнова на барањето
Во постапката за ставање на лек во промет барањата ги решава Комисијата за
лекови за хумана употреба. Помеѓу другото документацијата се разгледува од
три вида на проценители6 - вработени членови на комисија или надворешни
лица без чие стручно мислење не може да се издаде соодветното одобрение.
Во зависност од тоа дали и во кои земји е регистриран лекот, постапката за
издавање на одобрение, промена, дополнување или обнова на истото се врши
во законски определен рок.
Со увид во евиденциите и приложените документи констатиравме дека до
денот на ревизијата 509 од барањата не се решени, односно се наоѓаат во статус
"обработка", иако е истечен законски определениот рок за нивно решавање.
Имено, 308 барања не се решени поради тоа што недостасува стручна проценка
од страна на проценителот кому му е доделен предметот (во 25 од овие барања
недостасува и административен дел од документацијата). Констатиравме дека
во Деловникот за работа на Комисијата како и Решението за формирање на
комисијата, не се дефинирани роковите за постапување по секој предмет,
можност за исклучување од комисијата или казнени одредби во случај на
доцнење со што ќе се обезбеди ажурност во постапувањето на проценителите.
Поради недоставен административен дел од документација за чие
комплетирање не се предвидени законски рокови не се решени 97 барања. За
останатите 104 барања, во текот на ревизијата, комплетирана е
документацијата и се во статус на носење на одлуки за издавање одобренија
или пак е повлечено барањето.
Оваа состојба не е во согласност со член 29, 37, 39 и 40 од Законот за лекови и
медицински средства и одредбите од Законот за јавна внатрешна финансиска
контрола. Поради наведеното, одлучувањето по барањата може да се одложи
на подолг временски рок со што се одолговлекува ставањето во промет на
определени лекови, што влијае на работењето на подносителите на барања
како и можноста за зголемување на изборот на лекови за одредени
заболувања.
Препорака:
Одговорните лица во МАЛМЕД да ги преземат следниве активности:
 дополнување на актите со кои е уредена работата на Комисијата за
лекови за хумана употреба, односно утврдување на рокови за
постапување, можност за исклучување од комисијата или казнени
одредби во случај на доцнење и

6

проценител за квалитет, проценител за безбедност и ефикасност и проценител на упатство и збирен извештај
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да се иницира измена во Законот за лекови и медицински средства со
која ќе се предвиди рок во кој ќе се доставува дополнителна
документација по кој во зависност од доставената документација ќе се
одлучи по барањето со цел да се обезбеди почитување на законски
определените рокови за издавање на одобрение за ставање на лек во
промет како и промена, дополнување или обнова на барањето.

4.3.4.2. Надоместоци за запишување во регистарот на медицински средства
Медицинско средство може да се стави во промет ако за него е издадено
Решение за запишување во Регистарот на медицински средства, а постапката
е уредена со Правилник.7
Со извршениот увид во начинот на кој се води постапката и пресметката и
наплатата на приходите по овој основ ги констатиравме следниве состојби:
 согласно Годишниот извештај за работата на МАЛМЕД во 2020 година
по овој основ обработени се 1.150 барања, а согласно интерната
евиденција на обработени предмети доставена до ревизијата,
поднесени се 576 барања поради што не бевме во можност да се увериме
во точниот број на поднесени и одобрени барања и комплетноста на
документација во овој процес;
 во законската регулатива не е утврден рок во кој треба да се одлучи по
барањето. Иако е воспоставена пракса по барањата да се одлучува
согласно Законот за општа управна постапка во рок од 30 дена, оваа
состојба создава ризик од субјективно постапување и нееднаков
третман на барателите;
 при запишување во регистарот се поднесуваат барања за повеќе видови
на производи од едно медицинско средство. Согласно Правилникот за
надоместоците и висината на трошоците8, "при регистрација на
медицинско средство за секој поединечен производ во зависност од
бројот на заштитените или генеричките имиња (до родовото име) на
медицинското средство од иста класа, листа или група на производи од
ист производител", предвидено е плаќање на надоместок за секој
производ одделно, а висината на надоместокот зависи од бројот на
производи во рамки на медицинското средство. Ревизијата изврши увид
во 210 барања за запишување во регистарот на медицински средства
што претставува 36% од бројот на предметите евидентирани во
одделението. Утврдивме дека не се воспоставени контролни механизми
кои ќе обезбедат воедначен и точен третман на уплатените
Правилник за содржината на образецот на барањето и потребната документација која треба да се достави за
запишување на медицинските помагала во регистарот на Медицински помагала во Република Македонија
(Службен весник на РМ бр. 151/2010)
8 Правилникот за надоместоците и висината на трошоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно
Законот за лекови и медицински средства
7
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надоместоци за различни барања, односно без дополнителна проверка
се прифаќаат сите уплати. Имено:
- во 101 барање не е уплатен надоместок за секој поединечен
производ одделно, односно со една уплата за регистрација на
медицинско средство се регистрираат повеќе производи од ист
производител кои имаат различни производни карактеристики,
продажни шифри и БАР кодови;
- во 54 барања уплатата на надоместокот се врши поединечно за
секој производ од медицинското средство, а 55 барања се за
медицинско средство со еден производ.
Како резултат на ваквото постапување констатиравме помалку наплатени
приходи во вкупен износ од 12.861 илјади денари што влијае на комплетноста
на приходите и ги доведува во неповолна положба останатите баратели.
Наведеното не е во согласност со член 11 од Правилникот за надоместоците и
висината на трошоците што се плаќаат во постапките што се водат согласно
Законот за лекови и медицински средства, а нецелосната наплата на
приходите не е во согласност со член 37-б од Законот за буџетите и член 7 од
Законот за сметководството на буџетите и буџетски корисници.
Препорака:
Одговорните лица во МАЛМЕД да ги преземат следниве активности:
 да се воспостави точна евиденција на барањата за запишување во
регистарот на медицински средства и истата да биде основ за
изготвување на годишните извештаи за работа;
 да се иницираат измени во законската или подзаконската регулатива со
која ќе се определи рок во кој ќе се решаваат барања за запишување во
регистарот на медицински средства;
 наплатата на надоместокот за запишување во регистарот на
медицинските средства да се врши за секој производ поединечно.
 формирање комисија која ќе изврши увид во предметите за запишување
во регистарот на медицински средства, ќе го утврди помалку
наплатениот надоместок за сите предмети и преземање активности за
целосна наплата на истиот.
4.3.4.3. Надоместоци за класификација и регистрација на гранични производи
Согласно Законот за лекови и медицински средства, во рамки на класата на
лекови кои се издаваат и/или продаваат без рецепт производите се
класифицираат како лекови или гранични производи. Постапката е
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пропишана со Правилник9, а процената се врши врз основа на критериуми
утврдени со закон.
Производите кои во својот состав содржат пробиотици, активни компоненти
од растително потекло, витамини и минерали во количини поголеми од
дозволените, поради што не можат да се класифицираат како додаток на
исхрана согласно законската регулатива во областа на храната и се
класифицираат како гранични производи.
Поблиските услови за граничен производ, начинот на одобрување,
потребната документацијата и висината на трошоците се уредени со
Правилник10.
Откако еден производ ќе биде класифициран како граничен отпочнува
постапка за негово запишување во регистарот на гранични производи.
Класификацијата и регистрацијата на граничните производи се врши преку
повремена комисија11 во чиј состав се дел од вработените и надворешни
стручни лица.
Согласно Годишниот извештај на МАЛМЕД во текот на 2020 година
спроведени се 301 постапка за класификација на лекови кои се издаваат без
рецепт и издадени се 217 одобренија за упис во регистарот на гранични
производи. Со извршениот увид во начинот на кој се водат постапките и
пресметката и наплатата на приходите по овој основ ги констатиравме
следниве состојби:
 приемот, комплетирањето, разгледувањето и одлучувањето по
барањата се врши во хартиена форма, и покрај тоа што во ДМС системот
постои модул за електронска обработка на барањата од овој тип;
 во отсуство на законска обврска за постоење на Деловник за работа на
повремените комисии, не е уреден начинот на функционирање на
комисијата и не се утврдени критериуми за распределување на
поединечните барања за проценка на секој член на комисијата. Во
пракса, секој член решава поединечно барање, а одлуката ја носи
Комисијата. Поради тоа постои ризик распределувањето на предметите
да не е објективно, односно за исти баратели постојано да одлучуваат
исти проценители, дотолку повеќе што за друг вид на одобренија кои ги
издава МАЛМЕД, распределбата на предметите се врши електронски;
 во постапката за класификација на лековите што се издаваат без рецепт
не е дефиниран рок за решавање на барањата, што ја одолговлекува
понатамошната регистрација на производот каде се предвидени
прецизни рокови. Од друга страна, во постапката за регистрација на

9

Правилник за категоризација на лек што се продава без рецепт (Сл. весник на РМ бр.134/2015)

10

Правилник за поблиските услови граничен за производ, начинот на одобрување и потребната документација
(Сл.весник на РМ бр.203/2015).
11

Комисија за проценка на документација и подготвување на стручни мислења во постапка за класификација на
лек што се издава/продава без рецепт
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граничен производ не се почитува рокот од 15 дена предвиден во член 13
од Законот за лекови и медицински средства. Оваа состојба се јавува од
причина што е воспоставена пракса Комисијата да се состанува еднаш
во месецот и постои ризик од одолговлекување на постапките како и
нееднаков третман на барателите.
 не е воспоставена воедначена пракса на постапување при
класификацијата или регистрацијата на определени производи. Имено,
со извршениот увид во регистарот на лекови констатиравме дека лекови
што се продаваат без рецепт со исто генеричко име и јачина од еден
производител се регистрирани како лек, а од друг производител се
класифицирани и регистрирани како граничен производ. Наведеното не
е во согласност со член 2 став 3 од Правилникот за поблиските услови за
граничен производ, начинот на одобрување и потребната
документација во кој меѓу другото предвидено е дека "за одреден
производ да се регистрира како граничен, потребно е да нема
регистриран производ со истата јачина во Република Северна
Македонија".
Отсуството на рокови, обработка на предметите надвор од ДМС системот и
невоедначено постапување при обработка на барањата за класификација на лек
што се продава без рецепт и категоризација на граничен производ укажува на
нееднаков третман на производите и барателите и создава ризик од
одолговлекување на постапките.
Препорака:
Одговорните лица во МАЛМЕД да ги преземат следниве активности:
 барањата за класификација на лек што се издава без рецепт и
регистрација на гранични производи да се обработуваат електронски во
рамки на ДМС системот;
 донесување на Деловник за работа на повремените комисии со кој ќе се
уреди начинот на постапување на комисиите и ќе се утврдат
критериуми за непристрасно распределување на барањата за проценка
до членовите на комисијата;
 да се иницираат измени во законската и подзаконската регулатива во
насока на предвидување рок за решавање на барањата за
класификација на лекови кои се издаваат без рецепти;
 воедначување на критериумите за класификација и регистрација на
лековите кои се издаваат без рецепт и да се оневозможи регистрирање
на производи со иста јачина како лек и како граничен производ.
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4.4. Користење на средствата согласно законски прописи
4.4.1. При увидот во начинот на планирање, спроведување и реализација на
постапките за јавни набавки спроведени во 2019 и 2020 година, а по кои во
годината предмет на ревизија преземени се обврски во вкупен износ од 28.791
илјади денари, извршивме ревизија на 6 постапки за јавна набавка, со кои
опфативме 87% од преземените обврски при што констатиравме состојби кои
упатуваат на недоследно почитување на одредбите од Законот за јавни
набавки:
 во постапка за јавна набавка на Гориво за моторни возила согласно која
доделен е договор во вкупен износ од 980 илјади денари без ддв,
најповолната понуда врз основа на која е доделен договорот за јавна
набавка содржи цени на горивата12 кои се пониски од утврдените
регулирани цени од страна на Регулаторната комисија за енергетика
(РКЕ). Реализацијата на набавката се одвива според цените утврдени од
РКЕ, а не според цените предвидени во договорот и условите утврдени
во тендерската документација и понудата. Оваа состојба не е во
согласност со член 116 став 2 и член 117 од Законот за јавните набавки;
 во две постапки за јавна набавка на услуги за фиксна и мобилна
телефонија како и интернет услуги согласно кои доделени се договори
во вкупен износ од 1.500 илјади денари, предметите на набавка се
дефинирани во пакети со кои се опфатени потребите за редовно
функционирање на МАЛМЕД. Во техничките спецификации утврдена е
максимално дозволена цена за секој пакет но истата не била предмет на
електронска аукција. Имено, предмет на електронска аукција била
цената на еден гигабајт по надминувањето на вклучениот интернет
сообраќај во пакетите, цената за воспоставување на повик и цената на
минута разговор по надминување на бесплатните минути. Поради
начинот на кој е определен предметот на електронска аукција,
економските оператори поднеле идентични понуди во висина од 0,01
денар што технички оневозможило да се спроведе електронска аукција.
Горенаведеното придонело договорот за јавна набавка да се додели на
економскиот оператор кој прв ја поднел понудата, а цената на пакетите
воопшто не се намалила. Начинот на кој што е спроведена постапката
создава ризик да не се обезбеди рационално економично, ефикасно и
ефективно искористување на средствата што не е во согласност со член
4 од Законот за јавните набавки.
Воспоставениот начин на постапување при спроведувањето на дел од
постапките за јавна набавка создава ризик за несоодветна примена на
одредбите од Законот за јавните набавки, необезбедување на конкуренција
помеѓу економските оператори и можност за несоодветно користење на
12

еуросупер БС 95 - 45, 76 денари литар и Еуродизел БС 38,55 денари литар
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буџетски средства.
Препорака:
Одговорните лица во МАЛМЕД кои се вклучени во процесот на спроведување и
реализација на јавните набавки во делот на своите надлежности да ги преземат
следниве активности:
 во техничките спецификации да не се дефинираат дополнителни
критериуми за квалитативен избор на економски оператори;
 реализацијата на договорите за јавна набавка на гориво за моторни
возила да се извршува во согласност со условите и цените предвидени
со избраната најповолна понуда и договорот за јавна набавка и
 електронска аукција и евалуацијата на понудите да се спроведува за
предметот на набавката дефиниран во техничките спецификации.
Основ за изразување на мислење
Вкупен ефект од изнесените наоди во точките 4.2. до 4.4, кои се основ за
изразување мислење:
 нефункционална единица за внатрешна ревизија;
 невоспоставени законски предвидени регистри од областа на лековите
и медицински средства;
 нецелосно спроведен попис на средствата и обврските;
 исплати по договор за дело без доказ/извештај за извршената работа;
 исплата на двојни надоместоци, по основ на плата и по основ на
ангажман во повремени комисии;
 невоспоставени контроли и нерегуларности во дел од постапките за
издавање одобренија/сертификати;
 помалку наплатени приходи во вкупен износ од 12.861 илјади денари
 неприкажан вишок на приходи во вкупен износ од 209.115 илјади денари
и
 несоодветна примена на одредбите од Законот за јавни набавки.
5. Ревизорско мислење
Мислење за финансиски извештаи
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката
4.3. финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите
материјални аспекти, финансиската состојба на Агенцијата за лекови и
медицински средства на ден 31 декември 2020 година како и финансиските
активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со
применливата рамка за финансиско известување.
Ревизорски тим:
Овластен државен ревизор
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Мислење за усогласеност со закони и прописи
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките
4.2., 4.3. и 4.4. активностите, финансиските трансакции и информации,
рефлектирани во финансиските извештаи на Агенцијата за лекови и
медицински средства, не се во согласност со релевантната законска регулатива,
упатства и воспоставени политики.
6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет
6.1.

Во Законот за лекови и медицински средства утврдена е надлежност на
МАЛМЕД за издавање на одобренија и сертификати за производство, промет
и увоз на лекови и медицински средства, класификација на производи и
издавање одобренија за клинички испитувања. За издавање на овие
одобренија/сертификати потребно е да се плати надоместок. Висината на
надоместоците ја утврдува МАЛМЕД со Правилник за надоместоците и
висината на трошоците13, а со овие приходи се финансира редовното
работење. Од извршениот увид во приложената документација утврдивме
дека во финансиските извештаи, на сметката на МАЛМЕД, на ден 31.12.2020
година евидентирана е состојба во износ од 307.037 илјади денари (281.583
илјади денари на сметка 631 и 25.454 на сметка 787). Овие средства низ
годините се акумулираат на сметката на МАЛМЕД бидејќи истите
претставуваат вишок на приходи над расходи кои се пренесуваат во
наредната година. Во Графиконот бр.1 даден е приказ за висината на
евидентирани приходи по основ на наплатени надоместоци и остварениот
вишок на приходи во периодот од 2015 до 2020 година.
Графикон бр.1 Приходи од работењето на МАЛМЕД во периодот од 2105
година до 2020 година
Сооднос на висина на евидентирани приходи по основ на наплатени
надоместоци и остварен вишок на приходи во периодот од 2015 година
до 2020 година

113.231
82.224

73.316

117.577

74.626
36.974

2015

2016

2017

наплатени надоместоци (во 000 денари)

98.070

95.916
37.464

2018

96.230
44.519

40.138

2019

2020

остварен вишок на приходи (во 000 денари)

Правилник за висината на надоместоците и висината на трошоците што се плаќаат во постапките што се водат
согласно Законот за лековите и медицинските средства (Службен весник на РМ бр. 188/2015)
13
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И покрај тоа што со измените на Законот започнувајќи од 2016 година, дел од
средствата на МАЛМЕД се користат за набавки на лекови кои не се наоѓаат
на позитивната листа на лекови а паѓаат на товар на Фондот, секоја година
останува значаен вишок на приходи над расходи. Од друга страна, исплата на
плати не се врши од сопствените приходи на МАЛМЕД, односно средствата се
обезбедуваат од Буџетот на РСМ кои во 2020 година изнесуваат 21.730 илјади
денари.
Исто така, ревизијата истакнува дека МАЛМЕД нема сопствен објект ниту
лабораторија за контрола на квалитет на лековите, а при извршувањето на
своите надлежности се потпира на надворешна стручна експертиза.
Дополнително на ова, нагласуваме дека и во Конечните извештаи за 2016 и
2020 година за ЈЗУ Институт за јавно здравје и Фармацевтски факултет во чиј
состав се акредитираните лаборатории кои вршат услуги за МАЛМЕД,
констатирано е дека цената утврдена во Правилникот е пониска од реалните
трошоците за лабораториските испитувања. При тоа е укажано дека е
потребно да се изврши усогласување на цените на надоместоците помеѓу
лабораториите и МАЛМЕД, со цел добивање на реална цена на чинење за
регистрација и контрола на лековите.
Имајќи го предвид наведеното, ревизијата смета дека е потребно да се
преиспита начинот на функционирање и финансирање на МАЛМЕД и
укажува дека е неопходно, во соработка со законскиот основач, да се
пронајдат механизми за искористување на средствата кои се пренесуваат
како вишок на приходи за во насока на зајакнување на стручните капацитети
на вработените и осовременување и унапредување на работењето.
6.2.

Увозот на лековите и медицинските средства за кои е издадено соодветно
одобрение за промет и се запишани во соодветните регистри се врши по
претходно издадено одобрение за увоз од страна на МАЛМЕД. Потребните
документи се прикачуваат електронски преку EXIM системот, координиран
од страна на Царинската управа на РСМ. Системот меѓу другото овозможува
електронско поднесување на барања за увоз и електронско издавање на
истите како и следење на статусот на процесирање на барањето се до
моментот на нивното конечно издавање.
Согласно Годишниот извештај за работењето на МАЛМЕД, во текот на 2020
година по овој основ доставени се вкупно 9.843 барања. Од страна на
ревизијата извршен е увид во евиденциите кои ги генерира EXIM системот
како и во начинот на постапување по барањата при што констатиравме дека:
 не се генерираат извештаи за видовите на производи за кои е издадено
одобрение за увоз;
 не се генерираат извештаи за увезените количини и цени на лекови и
медицински средства и
 не се генерираат извештаи за наплатениот надоместок по овој основ.
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Горенаведеното оневозможува следење на степенот на искористеност на
издадените одобренија за увоз во кои се наведуваат дозволените количини
ниту пристап до збирни податоци со што се ограничува вршењето на анализи
кои би послужиле за сумирање на резултатите од работата и преземање на
активности во насока на унапредување на процесот на издавање на
одобренија за увоз на лекови и медицински средства.
Од страна на одговорните лица во МАЛМЕД приложена е документација дека
е остварена комуникација со правното лице кое врши одржување на EXIM
системот во насока на надградба на модулите и генерирање на извештаи за
потребите на процесот на издавање на Одобренија за увоз на лекови и
медицински средства.
6.3.

Извршени се корекции на одделни состојби на сметките од главната книга во
2020 година поради погрешно евидентиран остварен вишок на приходи над
расходи, неевидентирано адаптивно одржување на софтвер и погрешно
евидентирани парични средства во благајна и на платежна картица, изготвен
е налог бр.2 и бр. 3 со дата 02.01.2021 година. Нето ефект на корекциите е
зголемување на вкупната актива и пасива во Билансот на состојба за 1.195
илјади денари. Направени се следните корекции:
 позицијата Пасивни временски разграничувања се зголеми за 241.000
илјади денари;
 позицијата Државен јавен капитал се намали за 239.741 илјади денари;
 позицијата Краткорочни финансиски обврски се намали за 64 илјади
денари;
 позицијата Побарувања од вработените се зголеми за 52 илјади денари;
 позицијата Парични средства се намали за 52 илјади денари;
 позицијата Нематеријални средства се зголеми за 1.201 илјади денари;
 позицијата Исправка на вредноста на нематеријални средства се
зголеми за 6 илјади денари.

7. Останати прашања
7.1.

Начинот на кој се водат постапките за издавање на одобренија и сертификати
за производство, промет и увоз на лекови и медицински средства,
класификација на производи и издавање одобренија за клинички
испитувања е дефиниран со законски и подзаконски акти, а барањата се
обработуваат од страна на постојани и повремени комисии кои се формираат
од страна на директорот. Обработката на барањата и предметите се врши во
ДМС систем, развиен за управување со законски дефинираните активности
на МАЛМЕД. Во насока на подобрување на процесот на обработка и
одлучување по барањата, ревизијата смета за потребно да укаже на
потребата од доуредување на законските и подзаконските акти од областа на
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лековите и медицинските средства со кој ќе се доуреди начинот на
постапување и тоа:
 прецизно уредување на начинот на избор на членови на постојани и
повремени комисии со цел спроведување на транспарентна постапка за
избор на истите;
 во постапката за издавање на одобрение за ставање на лек во промет
како и промена, дополнување или обнова на барањето да се дефинира
рок во кој ќе се доставува документација која не била првично доставена
во прилог на барањето, со цел да се обезбеди почитување на законските
рокови за издавање на одобренијата;
 да се определи рок во кој ќе се решаваат барањата за запишување во
регистарот на медицински средства како и барањата за класификација
и регистрација на гранични производи;
 да се воспостави обврска за носење на деловници за работа на
повремените комисии формирани во МАЛМЕД со кои ќе се уреди
начинот на постапување на комисиите и ќе се утврдат критериуми за
непристрасно распределување на барањата за проценка до членовите
на комисијата.
7.2.

14

Постапката и начинот за издавање на одобрение и водење на клинички
испитувања на лековите и медицинските средства се регулирани со Законот
за лекови и медицински средства и Правилникот за начинот и постапката за
клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата14.
Барање за клиничко испитување може да поднесе производител, спонзор на
испитувањето или негов овластен претставник. Подносителот потпишува
договор со ЈЗУ за спроведување на клиничкото испитување на лекот, а
одговорен за спроведувањето на клиничките испитувања е главен
истражувач, вработен во ЈЗУ во која се одвива истото.
Согласно податоците преземени од интерните евиденции на МАЛМЕД во
периодот од 2017 година до 2021 година издадени се 43 одобренија за
клинички испитувања.
Со извршениот увид во наведената регулатива и издадените Конечни
извештаи на овластениот државен ревизор за поединечни ЈЗУ каде се
утврдени состојби поврзани со клинички испитувања констатиравме дека:
 не е обезбедена транспарентност во начинот на кој се водат клиничките
испитувања, односно во голем дел од случаите органите на управување
на ЈЗУ не се запознаени во целост за преземените активности и
прогресот на испитувањето;
 во важечката регулатива не е дефинирано процентуалното учество на
средства од вкупниот буџет на клиничките испитувања кои треба да

Службен весник бр.29/ 2009, 126/2012, 87/2016
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бидат приход на ЈЗУ. Висината на овој надоместок се утврдува во
договорот за клиничко испитување склучен помеѓу барателот и ЈЗУ.
Наведеното овозможува неконтролирано вршење на клиничко испитување,
несоодветно постапување, занемарување на јавниот интерес и субјективно
одредување на надоместокот за ЈЗУ каде се врши истото.
Имајќи ги предвид овие состојби ревизијата смета дека се потребни измени
во законската регулатива со кои ќе се предвиди обврска за известување на
органите на управување на ЈЗУ за начинот на спроведување на испитувањата
и ќе се предвиди сразмерен надоместок за користење на капацитетите на ЈЗУ
при вршење на клинички испитувања.
7.3.

Со цел справување со пандемијата предизвикана од корона вирусот – Ковид
19, РСМ имаше потреба од набавка на вакцини за имунизација на населението
од заразата. Не постоеше можност да се спроведат овие набавки од причина
што Законот за лекови и медицински средства не дозволуваше барањето за
ставање на вакцина во промет да го поднесе производител на лекови, правен
застапник/подружница/трговско друштво на странски производител
доколку немаат регистрирано седиште на територијата на РСМ. Во текот на
2021 година донесена е Измена на Законот за лекови и медицински средства15
со која се овозможи барањата за ставање во промет на вакцините да ги
поднесуваат и правни лица кои немаат регистрирано седиште во РСМ со што
се овозможи набавка и увоз на вакцините за третирање на Ковид 19, но со ова
решение не се надминува проблемот доколку се јави потреба од ставање во
промет на лекови за третирање на друга зараза која би предизвикала
епидемија или пандемија. Поради наведеното, потребно е надлежното
министерство да предложи измена на наведениот Закон во насока во насока
на овозможување на ставање во промет на лекови за третирање на друга
зараза која би предизвикала епидемија или пандемија.

Закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства (Службен весник на РСМ
бр.28/2021 година)
15
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година
во 000
денари
Опис на позицијата
Приходи
Неданочни приходи
Трансфери и донации

Образложение

3.1.
3.2.

Вкупно приходи
Расходи
Тековни расходи
Стоки и услуги
Субвенции и трансфери

3.3.1.
3.3.2.

Вкупно тековни расходи
Капитални расходи
Капитални расходи
Вкупно капитални расходи

Вкупно расходи

Остварен вишок на приходи
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3.4.

2020

2019

92.151
31.834

89.706
33.949

123.985

123.655

49.402
142

52.799
553

49.544

53.352

1.973

4.521

1.973

4.521

51.517

57.873

72.468

65.782
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
во 000
денари
Опис на позицијата

Образложение

2020

2019

281.583
52
3.392

240.937
0
1.335

285.027

242.272

12.560
12.764

15.376
13.416

25.324

28.792

310.351

271.064

3.392
1
281.634

1.209
79
31.882

285.027

33.170

25.324

237.894

25.324

237.894

310.351

271.064

Актива
Тековни средства
Парични средства
Побарувања од вработените
Активни временски разграничувања

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Вкупно тековни средства
Постојани средства
Нематеријални средства
Материјални средства

4.2.1.
4.2.2.

Вкупно постојани средства
Вкупна актива
Пасива
Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи
Краткорочни финансиски обврски
Пасивни временски разграничувања

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Вкупно тековни обврски
Извори на средства
Извори на капитални средства
Вкупно извори на деловни средства
Вкупна пасива
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ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА

во 000 денари
О П И С

Државен јавен
капитал

Вкупно

Состојба 01.01.2020 година

237.894

237.894

Зголемување по основ на:

32.953

32.953

701

701

31.834

31.834

418

418

245.523

245.523

Набавки
Пренесен вишок на приходи за
2020 година
Ревалоризација на капитални
средства

Намалување по основ на:
Амортизација
Корективен налог бр 2 и 3 од
01.01.2021- по насоки на
ревизија

5.782

5.782

239.741

239.741

Состојба 31.12.2020 година

25.324

25.324
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