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Државен завод за ревизија 

Кратенки користени во извештајот: 
 

РСМ - Република Северна Македонија 
ДЗР – Државен завод за ревизија 
ДИК - Државната изборна комисија 
ААВМУ - Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
ДКСК - Државна комисија за спречување на корупција 
ЕДБ - Единствен даночен број 
Финансиски извештај - Вкупен финансиски извештај со спецификација на 
трошоците за приходите и расходите во изборна кампања 
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 

 
Резиме  
 
Државниот завод за ревизија имаше обврска да изврши ревизија на Вкупниот 
финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите во 
изборната кампања, заедно со ревизија на усогласеност на сметката на Група на 
граѓани Трајчо Митев за кандидат за градончалник на Општина Штип Локални 
избори 2020 година Штип за Предвремени локални избори за избор на 
градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020. 
 
Законскиот застапник на учесникот  во изборната кампања до Државниот завод за 
ревизија и до останатите надлежни институции нема доставено финансиски 
извештај за изборната кампања согласно член 85 од Изборниот законик и не се 
доставени извештаите предвидени во член 84-б од Изборниот законик. 
На ден 05.08.2021 година овластеното лице на учесникот во изборната кампања до 
ревизорскиот тим достави Известување со кое информира за причините за 
неизготвување и недоставување на  законски пропишаните извештаи. 
 
За финансискиот извештај на сметката на Група на граѓани Трајчо Митев за 
кандидат за градончалник на Општина Штип Локални избори 2020 година Штип за 
Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Штип 2020, 
како и за усогласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени 
политики се воздржуваме од изразување мислење.  
 
Со ревизијата ги констатиравме следните состојби: 

- не се презентирани и не се доставени законски пропишани извештаи и тоа: 
Извештај со спецификација за трошоците за приходите и расходите на 
трансакциската сметка за изборната кампања од денот на нејзиното 
отворање до завршувањето на изборниот круг, вкупен финансиски извештај 
за приходите и расходите на изборната кампања, како и 2 (два) извештаи со 
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образец за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на 
изборната кампања; 

- вршењето на платниот промет со асигнација не е реализиран преку 
трансакциската сметка на учесникот во изборната кампања и  

- со затварањето на трансакциската сметка, учесникот во изборната кампања 
нема пристапено кон бришење на ЕДБ пред надлежниот орган. 
 

Во насока на надминување на утврдените состојби, ревизијата даде препораки со 
цел преземање на мерки за надминување на истите. 
 
Од страна на овластеното лице на субјектот, не се добиени забелешки на Нацрт 
извештајот на овластениот државен ревизор. 
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1. Вовед 
 

1.1. Државниот завод за ревизија имаше обврска да изврши ревизија на Вкупниот 
финансиски извештај со спецификација на трошоците за приходите и 
расходите во изборната кампања, заедно со ревизија на усогласеност на 
сметката на Група на граѓани Трајчо Митев за кандидат за градоначалник на 
општина Штип Локани избори 2020 година Штип за Предвремени локални 
избори за избор на градоначалник на Општина Штип и Општина Пласница 2020 
година. 
 

1.2. Ревизијата на финансискиот извештај од точка 1.1. на овој извештај беше 
планирана 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 сме издале било каков извештај за финансискиот 
извештај за сметката на Група на граѓани Трајчо Митев за кандидат за 
градоначалник на општина Штип Локални избори 2020 година Штип, поради 
тоа што сметката е отворена за еден изборен процес. 

 

1.4. Одговорност за неизготвениот финансиски извештај од точка 1.1. на овој 
извештај, е одговорност на Група на граѓани Трајчо Митев за кандидат за 
градоначалник на општина Штип Локални избори 2020 година Штип, 
застапуванa од:  

 

- Трајчо Митев, овластено лице. 
 

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на 
интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно 
презентирање на финансискиот извештај којшто е ослободен 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 
финансискиот извештај 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 
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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 
докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени 
утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена 
на ризикот од неусогласеност.  
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на 
постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како 
поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето 
на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална 
неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки. 
При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли 
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските 
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во 
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на 
внатрешните контроли на општината. Ревизијата исто така вклучува оценка на 
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствени проценки направени од страна на градоначалникот на 
општината, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските 
извештаи.  
Заради прашањата опишани во точка 3 – Наоди и препораки, ние не бевме во 
можност да добиеме достатен соодветен ревизорски доказ за да обезбедиме 
основа за изразување ревизорско мислење. 
 

2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата 
 

2.1. Цел на ревизијата на финансискиот извештај е да му овозможи на ревизорот да 
добие разумно уверување за тоа дали финансискиот извештај земен како 
целина е ослободен од материјално погрешни прикажувања било поради 
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење 
за тоа дали финансискиот извештај е изготвен, во сите материјални аспекти, во 
согласност со применливата рамка за финансиско известување и да известува 
за финансискиот извештај и да комуницира, во согласност со ревизорските 
наоди. 
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Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансискиот 
извештај е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, 
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансискиот 
извештај 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. Финансискиот извештај кој е предмет на овој извештај е составен според 
применливата рамка за финансиско известување во РСМ.  

 
2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена на ден 23.07.2021 година 

од тим на Државниот завод за ревизија. 
 

 
3. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој извештај беа дискутирани на завршниот 
состанок со овластеното лице на учесникот во изборната кампања, одржан на 
ден 05.08.2021 година. 
Не се примени забелешки по Нацрт извештајот на овластениот државен 
ревизор број  10-157/6 од 03.11.2021 година. 

 
 

  Констатирани се следните состојби: 
 
3.1. Усогласеност со закони и прописи 

 
3.1.1. Во Изборниот законик утврдени се роковите во кои учесникот во изборната 

кампања е должен да поднесе Извештај со спецификација за трошоците за 
приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања од 
денот на нејзиното отворање до завршувањето на изборниот круг, вкупен 
финансиски извештај за приходите и расходите на изборната кампања, како и 
роковите за поднесување на 2 (два) извештаи со образец за примени донации 
на трансакциска сметка за финансирање на изборната кампања. Учесникот во 
изборната кампања, извештаите треба да ги достави до ДИК, ДЗР и ДКСК, кои 
се должни да ги објават на своите веб страници, а вкупниот финансиски 
извештај и до Собранието на РСМ и Советот на општината.  
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Со увид во доставената и расположлива документација ревизијата 
констатираше дека учесникот во  изборната кампања до надлежните органи 
нема доставено ниту еден од предвидените извештаи, односно не постапил 
согласно одредбите од Изборниот законик и тоа: 
- не е презентиран и не е доставен Извештај со спецификација на трошоците 

за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од 
денот на нејзиното отворање до завршувањето на првиот изборен круг, што 
не е во согласност со член 84-б став 1 од Изборниот законик; 

- не е презентиран и не е доставен Извештај со образец за примените 
донации на трансакциската сметка за финансирање на изборната кампања 
(од единаесеттиот ден од изборната кампања до завршување на изборната 
кампања), што не е во согласност со член 84-б став 2 од Изборниот законик 

- не е презентиран и не е доставен Извештај со образец за примените 
донации на трансакциската сметка за финансирање на изборната кампања 
еден ден по завршување на изборната кампања што не е во согласност со 
член 84-б став 3 од Изборниот законик и 

- не е презентиран и не е доставен вкупен финансиски извештај со 
спецификација за трошоците за приходите и расходите во изборната 
кампања најдоцна во рок од 30 дена од денот на затворање на трансакциска 
сметка, што не е во согласност со член 85 од Изборниот законик 

Извршивме увид во Извештајот за бонитет на сметката, при што 
констатиравме дека на трансакциската сметка за изборната кампања не се 
реализирани приливи и одливи за целокупното времетрање на изборната 
кампања. 
Овластеното лице на учесникот во изборната кампања достави известување со 
кое информира за причината за недоставување на горенаведените извештаи, 
која се однесува на тоа дека не се извршени трансакции (приливи, одливи) 
преку сметката за изборна кампања, односно дека вкупниот промет е 0 денари. 
Наведените состојби влијаат на уредно, навремено, транспарентно и реално 
известување за приходите и расходите на трансакциската сметка на учесникот 
во изборната кампања.  
 
Ревизијата не дава препорака бидејќи се работи за група на граѓани кои 
еднократно за оваа изборна кампања го поддржуваат кандидатот. 

 
3.1.2. Учесникот во изборната кампања трансакциската сметка „за изборна 

кампања“ ја затворил во рок од 60 дена од денот на објавување на конечните 
изборни резултати од одржаните предвремени избори за пратеници во 
Собранието на РСМ во 2020 година, но со нејзиното затварање не извршил  
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бришење на ЕДБ на субјектот регистриран пред надлежен орган, поради што 
до денот на известување од извршената ревизија овој правен субјект сеуште не 
е избришан од Централен регистар на РСМ. 
Наведената состојба не е во согласност со член 71 став 12 од Изборниот законик, 
поради што правниот субјект се уште постои и има третман на „неактивен“ се 
до негово бришење. 
 

Препорака: 
Овластеното лице на учесникот на изборната кампања да преземе активности 
за бришење на правниот субјект пред надлежниот орган. 
 

3.2. Финансиски извештаи 
 

3.2.1. Со член 76-д од Изборниот законик1 е уредено дека за исполнување на 
законските обврски на радиодифузерите, печатените медиуми и 
електронските медиуми (интернет портали) во делот на објавувањето на 
платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес, 
финансиски средства се обезбедуваат од Буџетот на РСМ, а ДИК ги исплаќа врз 
основа на доставена фактура од страна на радиодифузерите, печатените 
медиуми и електронските медиуми (интернет портали). Постапката на исплата 
на средствата се врши согласно склучени Договори за асигнација2 помеѓу 
учесникот во кампањата (асигнант), ДИК (асигнат) и радиодифузерите 
(асигнатор), со кои учесникот во изборната кампања ја овластува ДИК во 
негово име да му исплати на радиодифузерот определен паричен износ на 
средства врз основа на доставен договор, фактура, медиа план од учесникот во 
изборната кампања и Извештај за реализирани услуги изготвен од 
радиодифузерите. 
Со извршениот увид во поткрепувачката документација и начинот на вршење 
на трансакциите поврзани со извршените плаќања на паричните средства од 
страна на ДИК, утврдивме дека при вршење на платниот промет со користење 
на платен инструмент „асигнација“ учесникот во изборната кампања ги нема 

                     
1 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, Испр. 155/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 

34/13, 14/14, Испр. 30/14, 31/15, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 57/17, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 
140/18, 208/18, 27/19, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 146/19, 42/20, 
72/20, 160/20 и 74/21 

2 Член 1059 од Законот за облигационите односи „Со упатување (асигнација) едно лице, упатувач 
(асигнат) овластува друго лице, упатеник, (асигнант), за негова сметка да изврши нешто за определено 
трето лице, примач на упатување (асигнатор), а него го овластува да го прими тоа извршување од свое 
име„ 
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применето одредбите на член 17 и 18 од Законот за платниот промет3, како и 
одредбите од дел II, точка 8.4 подточка 18, став 6 од Упатството за формата и 
содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во 
земјата4, односно не е извршено плаќање преку трансакциска сметка врз 
основа на асигнација, со Налог за пренос (образец ПП30).  
По овој основ ДИК има исплатено средства во износ од 143 илјади денари, кои 
поради неизготвување на финансискиот извештај за изборната кампања не се 
прикажани во истиот како приходи и расходи за платено политичко 
рекламирање исплатени од ДИК, што влијае на реалното и објективното 
презентирање на податоците. 

        Ваквиот начин на постапување не овозможува транспарентност на приходите 
и расходите за изборната кампања, како и нивно презентирање во 
финансиските извештаи. 

 

Препорака: 
Овластеното лице на учесникот на изборната кампања во идни изборни 
процеси, при вршење на платниот промет со асигнација, истиот да го 
реализираат преку трансакциска сметка, како и приходите и расходите за 
платено политичко рекламирање да ги искажат во финансискиот извештај за 
изборната кампања. 

 
4. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештај 

 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките 
3.1. и 3.2. ние не бевме во можност да добиеме достатни соодветни ревизорски 
докази за да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Согласно на 
тоа, ние не изразуваме мислење за финансискиот извештај на сметката на 
Група на граѓани Трајчо Митев за кандидат за градоначалник на Општина 
Штип Локални избори 2020 година Штип за Изборна кампања за Предвремени 
локални избори за избор на градоначалник на Општина Пласница и Општина 
Штип. 
 
 

                     
3 „Службен весник на Република Македонија„ број 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 

166/12, 170/13,153/15, 199/15, 193/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија„ број 7/19 и 
31/20 

4„Службен весник на Република Македонија“ број 161/07, 56/08, 114/08, 149/08, 165/08, 95/09, 18/11, 7/12 
и 197/17 
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Мислење за усогласеност со закони и прописи 
 

Поради ограничување на делокругот објаснет во точката 3.1., ние не сме во 
можност да изразиме мислење за тоа дали активностите, финансиските 
трансакции и информации, рефлектирани во финансискиот извештај на 
сметката на Група на граѓани Трајчо Митев за кандидат за градоначалник на 
Општина Штип Локални избори 2020 година Штип за Изборна кампања за 
Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина 
Пласница и Општина Штип, се во согласност со релевантната законска 
регулатива, упатства и воспоставени политики. 

 
5. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет  

 
5.1. Согласно член 83 став 2 од Изборниот законик изборната кампања може да се 

финансира од средства од редовната сметка на политичката партија, членарина 
на политичката партија, донации на политичка партија, физички лица во 
висина од 3.000 евра во денарска противвредност, правни лица во висина од 
30.000 евра во денарска противвредност и кредити на политичката партија 
наменети за изборна кампања.  
За исполнување на законските обврски на радиодифузерите, печатените 
медиуми и електронски медиуми (портали) во делот на објавувањето на платено 
политичко рекламирање, во изборниот процес,  согласно член 76-д од изборниот 
законик, финансиските средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот на 
РСМ, а се исплаќаат од страна на Државната изборна комисија. 
 
Од извршената анализа на изворите на финансирање за Изборната кампања за 
Предвремени локални избори за избор на градоначалник на Општина Пласница 
и Општина Штип на ТМРО, утврдивме дека изборната кампања е финансирана 
само од средствата обезбедени од Буџетот на РСМ. 

 


