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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
 
РЕЗИМЕ  

 
 
Извршивме ревизија на успешност на тема “Економски мерки на Владата на РСМ 
за справување со кризата предизвикана од вирусот Ковид-19“ за да одговориме на 
прашањето „Дали е обезбеден ефикасен систем на планирање, реализација, 
мониторинг и известување за економските мерки донесени од државата за 
справување со последиците од Kовид-19 “. 
 

Ревизијата на успешност е извршена согласно Годишната програма за работа на 
Државниот завод за ревизија за 2021 година.  
 

Опфатот и доказите кои се обезбедени по пат на спроведување на техники и 
методологија од страна на ревизијата, даваат основа да го изразиме следниот 
заклучок: 
 

Респектирајќи ги преземените активности на Владата на РСМ за брз одговор и 
амортизирање на последиците од здравствената и економската криза 
предизвикана од вирусот Ковид-19, економските мерки за поддршка и заштита на 
ликвидноста на стопанството, заштита на работните места и водењето грижа за 
ранливите категории на население, констатиравме потреба креирањето на 
политиките и носењето на владините мерки за справување со кризата од Ковид-19 
вирусот да се врши со среднорочното и долгорочното стратешко планирање на 
државно ниво со дефинирање на стратешки приоритети и приоритетни цели, 
активности за нивно остварување и очекувани резултати, што ќе обезбеди следење 
на резултатите и успешноста од реализацијата на економските мерки и ефектите 
врз македонската економија. Недоволните претходни проценки и анализи во 
фазата на планирањето за потенцијалното влијание и импактот што би го имале 
мерките врз економијата во целост, влијаат врз ефикасноста на следењето на 
реализацијата на економските мерки и потврдување на ефектите од истите.  
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Во услови на нецелосно воспоставен интегриран систем на евиденција за 
планираните и искористените финансиски средства, искористени средства, 
причини за нивна неискористеност, социо-економскиот импакт на секоја од 
мерките, намалена е транспарентноста и отчетноста, што го отежнува вршењето на 
проценка на ефикасноста на реализацијата  на финансиските средства и 
влијанието на мерките врз економијата на државата.  
Износот на планирани средства како и предвидените услови и критериуми за 
одобрување и користење на бескаматните кредитни линии, како мерка насочена 
кон подобрување на ликвидноста на деловните субјекти, имале влијание врз 
опфатот и бројот на корисници за нивно ефикасно справување со последиците од 
пандемијата. 
Недоставувањето на извештаи за намената на користење на средствата како 
финансиска поддршка од страна на корисниците, неизвршените контроли кај 
субјектите од државниот и приватниот сектор за начинот на реализација на 
добиените средства за финансиска поддршка, на процесот на имплементација на 
инвестициските проекти за кои се добиени средствата, упатува на нецелосно 
воспоставен систем на известување и мониторинг  на реализацијата на 
доделените средства, го отежнува следењето на ефектите од економските мерки и 
нивниот придонес за стабилизирање и ефикасно заздравување на домашната 
економија. 
 

Со ревизијата на успешност го опфативме периодот од 18 март 2020 година 
заклучно со октомври 2021 година, како и одредени области, прашања и настани 
последователно по датумот на вршење на ревизијата, а до денот на известување од 
извршената ревизија.  
 

Ревизорските активности беа насочени кон следниве области: 
 

Нормативни услови за справување со последиците од пандемијата 
предизвикана од Ковид-19 
 

Во услови кога Собранието на РСМ е распуштено, Претседателот на Републиката, 
донесе 5 (пет) Одлуки за утврдување на постоење вонредна состојба на територија 
на цела држава заради заштита и справување со последиците од ширењето на 
коронавирус Ковид-19, која траеше во период од 18 март до 22 јуни 2020 година. Со 
прогласување на вонредната состојба и се до нејзино завршување, Владата на РСМ 
доби овластувања и донесе 250 Уредби со законска сила. 
 

Собранието на РСМ ги нема потврдено одлуките на Претседателот на државата  за 
утврдување на постоење на вонредна состојба. Уставниот суд на РСМ донел 
Решенија за неповедување односно отфрлање на иницијативи за поведување на 
постапка за оценување на уставноста на дел од Одлуките. 
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Констатиравме дека 43% од вкупно донесените Уредби со законска сила, се за 
изменување и дополнување на веќе постоечки, што се должи на неизвесната 
динамика во развојот на пандемијата, но и показател дека носењето на Уредбите е 
вршено без сеопфатно планирање, анализа и оцена.  
Постојат правни дилеми од страна на научната и академската заедница во 
државата во однос на тоа дали со Уредбите со законска сила може само да се 
менуваат и дополнуваат постојни закони или одредена материја може да се уреди 
од почеток, дали уредуваат прашања поврзани исклучиво со вонредната состојба и 
справување со последиците од неа, како и дали нивното правно дејство престанува 
по укинувањето на вонредната состојба или може да создаде права и обврски што 
ќе траат и по прекинувањето на вонредната состојба.  
 

Отсуството на прецизно нормативно уредување на поимот пандемија, условите по 
основ на кои може да се прогласи вонредна состојба и нејзино продолжување во 
услови на пандемија, надлежностите и одговорности на секоја од поодделните 
видови на власт во услови на истата, постапката на носење, делокругот и 
временското важење на Уредбите со законска сила, создава ризик во правниот 
систем на државата да не егзистираат јасни, прецизни и недвосмислени норми, 
заради непречено владеење на правото како темелна вредност на уставниот 
поредок на РСМ, што влијае на ефикасното справување со сите предизвици во 
време на вонредна состојба или кризна состојба. 
 

Планирање на економските мерки за справување со кризата и последиците од 
Ковид-19   
 

Планирањето е процес на носење на одлуки и поставување на цели, дефинирање 
на активности што треба да се преземат за остварување на тие цели, носители на 
активностите, алокација на расположливите ресурси за остварување на истите, 
како и индикатори со кои ќе се следат резултатите и успешноста од истите. 
Планирањето создава реална можност за навремено подготвување за одговор на 
предизвиците. 
За олеснување на последиците од кризата предизвикана од Ковид-19, Владата на 
РСМ во 2020 и 2021 година донесе шест пакети на економски мерки, со кои се 
опфатени и поддржани деловните субјекти и граѓаните за заштита на ликвидноста 
на стопанството, заштита на работните места, водење грижа за ранливите 
категории на население, со цел да се обезбеди одржливост на домашната 
економија. 
 

Со извршената ревизијата на процесот на планирање на економските мерки 
констатиравме отсуство на акти за претходно извршена анализа на состојбата, на 
конкретни проблеми, отсуство на документација од извршени консултации и 
барање на мислења, забелешки и сугестии од засегнатите страни, со кои ќе се 



КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ   
“ЕКОНОМСКИ МЕРКИ НА ВЛАДАТА НА РСМ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА 

ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ КОВИД-19“ 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 4 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
                                                      
 
  

потврди дека при планирањето и дизајнот на шесте пакети економски мерки се 
направени проценки и анализи за потенцијалното влијание и импактот што би го 
имале мерките на економијата во целост, имајќи предвид дека економските мерки 
кои имаат директни фискални импликации врз Буџетот на РСМ се планирани во 
вкупен износ од 35.409.940 илјади денари односно околу 576 милиони евра.   
 

При планирањето на Буџетот на РСМ за 2021 и 2022 година, како втор стратешки 
приоритет е справувањето со светската пандемија предизвикана од 
коронавирусот,  без да се наведат конкретни економски аспекти, имајќи предвид 
дека не е донесен друг долгорочен стратешки документ за справување со 
здравствената и економската криза предизвикана од пандемијата, што укажува 
дека носењето на владините програми на годишно ниво е без среднорочното и 
долгорочното стратешко планирање на државно ниво.  
 

Наведените состојби укажуваат дека со настанувањето на крупните промени во 
опкружувањето предизвикани од пандемијата, планирањето и донесувањето на 
економските мерки за справување со последиците од пандемијата, како владини 
политики, не секогаш се отсликани во долгорочен стратешки документ, со акциски 
план и дефинирање на конкретни стратешки приоритети и приоритетни цели за 
нивно остварување, носители на планираните активности, очекувани резултати, 
што влијаат врз потврдување на ефектите од економските мерки и финансиските 
средства за крајните корисници најмногу погодени од пандемијата.   
 
Истакнуваме дека во октомври 2021 година, Владата на РСМ донесе „План за 
забрзан економски раст 2022-2026“, со цел финансирање и закрепнување на 
економијата погодена од кризата предизвикана од Ковид-19 и поддршка на 
забрзан и одржлив раст, а притоа одржување на фискалната стабилност преку 
мобилизирање на капитал од приватниот сектор, како дополнување на 
финансиските средства издвоени од Буџетот на РСМ и преку задолжувањата.  
 

Реализирање, мониторинг и оценка на ефикасноста од економските мерки за 
справување со пандемијата 
 

Владата на РСМ, како носител на економските мерки, нема воспоставено 
систематизирана евиденција  за секоја економска мерка одделно со податоци за 
планираните средства, нивната намена, бројот на деловни субјекти/ граѓани за кои 
е наменета мерката, изворот на средствата, бројот на поднесени и одобрени 
барања, расположливоста на мерката, степенот на нивната искористеност и 
неискористеност, причините за нивната не реализација. Исто така нема податоци 
на доделена финансиска поддршка по корисник, поради што постои отсуство на 
информации за вкупниот износот на финансиска помош кој секој деловен субјект 
го добил по различни видови на економски мерки.  
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Економските мерки кои немаат директни фискални импликации врз Буџетот на 
РСМ, се бескаматните кредитни линии  кои се насочени кон подобрување на 
ликвидноста на деловните субјекти од приватниот сектор и планирани се во 
вкупен износ од 2.798.250 илјади денари, дополнети со средства од Буџетот на РСМ 
во износ од 675.000 илјади денари, вкупен износ од 3.473.250 илјади денари односно 
56,5 милиони евра.  Заклучно со 30.10.2021 година се исплатени во вкупен износ од 
2.734.252 илјади денари односно 44,4 милиони евра.  
Утврдивме висок степен на реализација од над 79% на планираната финансиска 
поддршка за деловните субјекти со бескаматните кредитни линии за одржување 
на нивната ликвидност. Кај кредитните линии Ковид 1, 2 и 3 констатиравме мал 
број на деловни субјекти кои аплицирале за користење на бескаматни кредитни 
линии односно за Ковид 1 аплицирале 6,7% од вкупно 15.382 субјекти од секторите 
најпогодени од кризата односно само 1.027 деловни субјекти, додека за кредитните 
линии Ковид 2 и 3 аплицирале само 5,9% од вкупно 66.792 деловни субјекти од сите 
секторите и дејности во државата.  
За планирањето на опфатот на дејности и деловни субјекти кај кредитните линии 
Ковид 1 и 4 , не е изработена анализа односно не се утврдени параметри врз основа 
на кои Владата на РСМ утврдила дека наведените сектори се најпогодени од 
кризата од Ковид-19 и ќе бидат помогнати со бескаматни кредитни линии од 
државата. 
 
Утврдените критериумите за аплицирање за кредитната линија за финансиска 
поддршка и поддршка на ликвидноста на трговските радиодифузни друштва се 
поповолни, што ги става во подобра положба во однос на другите 
кредитобарателите кај останатите кредитни линии. 

 
Наведените состојби укажуваат дека обемот на планираните средства, изборот на 
дејности погодени од пандемијата, како и невоедначените критериуми за 
одобрување во сите кредитни линии креирани од надлежните државни органи, не 
создаваат подеднакви можности за „заздравување“ од последиците на Ковид-19 кај 
деловните субјекти во државата и имаат влијание врз успешноста на мерките во 
однос на опфатот и бројот на корисници на бескаматни кредитни линии. 
  
Како дополнување на четвртиот пакет економски мерки за справување со кризата 
од пандемијата, извршена е исплата на средства за финансиска поддршка на 
субјектите од јавен сектор во износ од 918.328 илјади денари односно 15 милиони 
евра, со одлуки донесени од страна на Владата на РСМ за одобрување на средства 
од Буџетот на РСМ за 2020 година. Распределбата на средствата е без утврдени 
критериуми врз основ на кои е извршен избор на институции и општини на кои им 
е доделена финансиска поддршка, за износот на одобрените средства, не се 
утврдени намени за кои треба да се искористат средствата, неизвршени контроли, 
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што создаваат услови за нецелосна транспарентност,  нееднаков третман помеѓу 
институциите во јавниот сектор и користење на финансиската поддршка за други 
намени. 
 

Кај економската мерка за нови пазари, конкурентност и ликвидност  утврдивме 
дека Уредбата со законска сила не содржи одредба со која се дава можност 
деловните субјекти чии пријави биле одбиени, кои преставуваат 49% од вкупниот 
број поднесени барања, да можат правото за добивање на финансиска поддршка 
да го остварат и по пат на жалба или тужба, ниту се пропишани прекршочни 
одредби со утврдени глоби (казни) за деловните субјекти кои нема да ја завршат 
инвестицијата согласно инвестицискиот план. Заклучно со 31.10.2021 година, 69% од 
деловните субјекти на кои им е доделена финансиска поддршка немаат доставено 
Извештај за текот на реализацијата на проектот (инвестициски план), а од страна 
на Министерството за економија и Генералниот секретаријат не се спроведени 
контроли. Намалената отчетност за реализацијата на доделените средства не 
овозможува да се следи дали мерката придонесува за стабилизирање на деловното 
работење на корисниците и за ефикасно заздравување на домашната економија. 
Наведените состојби укажуваат дека намалената транспарентност и отчетност за 
спроведувањето на економските мерки, нецелосно воспоставениот систем на 
известување и  мониторинг над реализацијата на доделените средства не 
овозможува да се следат целосно ефектите од економските мерки и нивниот 
придонес за стабилизирање и ефикасно заздравување на домашната економија. 
 

За надминување на погоре наведените состојби, до надлежните институции 
дадовме препораки кои се темелат на резултатите од извршената ревизија и се во 
функција на подобрување на реализацијата на надлежните институции во 
државата, со цел да се обезбеди додадена вредност во насока на зајакнување и 
создавање на ефикасен систем на планирање, реализација, известување и 
мониторинг, во услови на вонредна или кризна состојба заради непречено 
справување со последиците од истите врз економијата на државно ниво. 
 
На Нацрт извештајот на Овластениот државен ревизор добиени се забелешки од 
одговорните лица на Генералниот секретаријат на Владата на РСМ и Министерство 
за економија. 
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е дека најголем дел од истите претставуваат известување за 
преземени мерки по дадените препораки, кои соодветно се обелоденети во 
Конечниот извештај. 
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I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ  
 

1. Вовед 
 

Коронавирусите (CoV) се големо семејство на вируси кои предизвикуваат болести 
кои се движат од обична настинка до потешки заболувања. Нов вид 
на Коронавирус, наречен SARS-CoV-2, кој кон крајот на декември 2019 година е 
идентификуван во градот Вухан, Народна Република Кина. 
Поради фактот што вирусот се прошири на повеќе континенти, Светската 
здравствена организација1 на ден 11.03.2020 година ширењето на Ковид-19 го 
класифицира како пандемија. Првиот случај на Ковид-19 во РСМ е регистриран на 
26 февруари 2020 година. Оваа заразна болест, предизвика глобална здравствена, 
економска и социјална криза без преседан во светот и е прва криза од вакви 
размери предизвикана од здравствени причини. 
Пандемијата ја погоди РСМ во период на специфични политички услови. Имено, на 
3 јануари 2020 година, Собранието на РСМ со Одлука за избор на Влада2, избра 
преодна Влада, за организирање и спроведување на избори на пратеници во 
Собранието на РСМ, а Собранието на РСМ беше распуштено на 17.02.2020 година3. 
Предвремените парламентарни избори беа одложени и спроведени на 15 јули 2020 
година4, а Собранието на РСМ, на седница одржана на 30.08.2020 година, донесе 
Одлука5 за формирање на Влада на РСМ. 
Во услови кога Собранието на РСМ е распуштено, согласно член 125 од Уставот на 
РСМ, Претседателот на РСМ донесе пет Одлуки за утврдување на постоење 
вонредна состојба на територија на цела држава заради заштита и справување со 
последиците од ширењето на коронавирус Ковид-19.  
Вонредната состојба, која траеше од 18.03.2020 година до 22.06.2020 година, покрај 
засилените мерки за заштита на здравјето на населението, имплицира воведување 
посебен правен режим чии што основни карактеристики се: отстапување од 
начелото на поделба на власта, можност за ограничување на основните човекови 
слободи и права и преземање интервентни мерки од извршната власт во 
економијата, образованието и други сфери на општествениот живот.  
За време на истата, овластувањата на законодавната и извршната власт преминаа 
во рацете на привремената Влада, која донесе и усвои 250 Уредби со законска сила. 
                     
1 Светската здравствена организација, со седиште во Женева Швајцарија, е основана на 7 април 1948 
година, има 150 канцеларии и околу 7.000 вработени низ светот 
2 „Службен весник на Република Северна Македонија” број 2/20 
3 Одлуката за распуштање на Собранието на РСМ „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 43/20 
4 Решението за изменување и дополнување на решението за распишување предвремени избори за 
пратеници во Собранието на РСМ „Службен весник на Република Северна Македонија” број 159/20 
5,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 210/20 
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Имено, Владата на РСМ беше ставена во положба да донесува мерки за справување 
со предизвиците за да го заштити населението од последиците од пандемијата, 
како од здравствен карактер, така и не помалку важно од економските и 
социјалните последици.  
Покрај вонредна состојба, на 13 март 2020 година, Владата на РСМ донесе Одлука6 
за постоење на кризна состојба на дел од територијата на РСМ, на подрачјата на 
општините Дебар и Центар Жупа, во времетраење од 30 дена. 
 

За олеснување на последиците од социо-економската криза предизвикана од 
вирусот Ковид-19, Владата на РСМ донесе пакети на економски мерки и тоа: 4 
(четири) пакет економски мерки во 2020 години, кои содржеа 70 
(седумдесет)економски мерки, 1 (едно) дополнување на четвртиот пакет мерки, 
реализирано преку 24 (дваесет и четири) Одлуки на Владата на РСМ за одобрување 
на средства од Буџетот на РСМ за 2020 година и 2 (два) пакет економски мерки во 
2021 година, кои содржеа 36 (триесет и шест) економски мерки. 
 

Првиот и вториот сет на економски мерки беа насочени кон заштита на 
ликвидноста на компаниите и заштита на работните места, третиот сет на мерки 
беше насочен кон ревитализирање и рестарт на економијата, стимулирање на 
потрошувачката и промоција на домашната понуда. Четвртиот, петтиот и шестиот  
сет на економски мерки беа насочени кон обезбедување на одржливост на 
домашните економски дејности и на работните места, за да обезбеди стабилност 
на социјалните трансфери и да обезбеди политики кои ќе помогнат за 
спроведување на брза излезна стратегија кога кризата ќе заврши, за да продолжат 
позитивните трендови на новата развојна македонска економија. 
                                            
Со економските мерки беа опфатени и поддржани деловните субјекти од 
приватниот и јавниот сектор и граѓаните, за заштита на ликвидноста на 
стопанството, заштита на работните места, водење грижа за ранливите категории 
на население, со цел да се обезбеди одржливост на домашната економија и 
креирање амбиент за полесно надминување на економските последици од 
коронавирусот. 
 
2. Законска регулатива  
 

Законски прописи и правни акти, значајни за ревизијата на успешност се: 

 

- Устав на Република Северна Македонија  со кој е пропишано дека вонредната 
состојба настанува кога ќе настанат големи природни непогоди или епидемии. 

                     
6,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 62/20 



КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ОД РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ   
“ЕКОНОМСКИ МЕРКИ НА ВЛАДАТА НА РСМ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА 

ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ КОВИД-19“ 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 9 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
                                                      
 
  

Постоењето на вонредна состојба на територијата на државата или нејзин дел 
го утврдува Собранието по предлог на претседателот на Републиката, Владата 
или најмалку 30 пратеници. Одлуката со која се утврдува постоењето на 
вонредна состојба се донесува со двотретинско мнозинство гласови од 
вкупниот број пратеници и има важност најмногу 30 дена. Ако Собранието не 
може да се состане, одлука за постоење на вонредна состојба донесува 
претседателот на Републиката и му ја поднесува на Собранието на потврдување 
штом тоа ќе е во можност да се состане. 

- Законот за Владата на Република Северна Македонија 7 со кој е утврдено дека 
Владата на РСМ, како носител на извршната власт е орган кој работите од 
својата надлежност ги врши самостојно, во рамките на Уставот, законите и 
ратификуваните меѓународни договори, а врз основа на принципите на 
транспарентност, ефикасност и заштита на човековите слободи и права. За 
време на воена или вонредна состојба, ако не постои можност за свикување на 
Собранието, Владата донесува Уредби со законска сила по прашањата од 
надлежност на Собранието. Со Деловникот за работа на Владата на РСМ 8 
поблиску се утврдува внатрешната организација и се уредува начинот на 
работа на Владата на РСМ и на нејзините работни тела, како и други прашања 
од значење за работата на Владата. Одредбите на овој деловник соодветно се 
применуваат и за работа на Владата при постоење на воена или вонредна 
состојба. 

- Развојната банка на Република Северна Македонија АД Скопје го поддржува и 
поттикнува развојот на македонското стопанство во согласност со стратешките 
политики, цели и приоритети на државата, утврдено со Законот за Развојната 
банка на Северна Македонија 9. 
За реализација на проекти и програми на Владата на РСМ, банката може да 
одобрува и кредити со субвенционирана каматна стапка, за што се склучуваат 
договори во кои се утврдуваат условите под кои ќе се одобруваат кредитите, 
износот на средствата и начинот на нивно обезбедување и пренесување на 
РБСМ.  
За реализација на бескаматните кредитни линии, како дел од економските 
мерки на Владата на РСМ, помеѓу Владата на РСМ, претставувана од 
министерот за финансии и РБСМ, склучени се: 

                     
7„Службен весник на Република Македонија“ број 59/00, 26/01, 13/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 
15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 
8 „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 
30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 
172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.228/19, 72/20, 215/20, 309/20, 41/21 и 56/21 
9 „Службен весник на Република Македонија“ број 105/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 
број 77/21  
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 Анекси кон Договорот за администрирање на Посебен кредитен фонд10 од 
24.03.2020 година и 17.06.2021 година, како и Анекс кон Договор за 
воспоставување на кредитна линија за енергетска ефикасност и обновливи 
извори на енергија11 од 03.04.2020 година; 

 Договор за пренесување на надлежноста за управување и располагање со 
средствата од Компензационен фонд од странска помош и Компензационен 
фонд од друга странска помош12 и Одлуката за условите и критериумите за 
репласирање на средствата од компензационите фондови од странска 
помош и нејзини измени и дополнувања13; 

 Договор за администрирање на Фонд за микро и мали претпријатија14 и 
 Договорот за администрирање на Фонд за финансиска поддршка и 

поддршка на ликвидноста од 17.06.2021 година15. 
- Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на 

конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост Ковид-19 
периодот16, чија цел е да се стабилизира и обнови деловната активност на 
трговските друштва вклучувајќи го враќањето на изгубени пазари со што ќе се 
подржат деловните потфати кои ќе придонесат за заздравување на домашната 
економија, преку реализација на инвестициски проект во пост-ковид периодот 
во текот на март 2020 година до декември 2021 година. 

- Законот за еднакви можности на жените и мажите 17 со кој се уредува 
воспоставувањето на еднаквите можности и еднаквиот третман на жените и 
мажите, основните и посебните мерки за воспоставување на еднакви 
можности, како и правата и обврските на одговорните субјекти за 
обезбедување на еднакви можности на жените и мажите. 

Ревизијата опфати и други законски и подзаконски акти, кои во текот на вршење 
на ревизијата се покажаа како значајни. 
 
 
 
 
 
 
                     
10 Број 13-3095/1и 26-6660/1 
11 Број 13-3094/2 
12 Број 21-3744/1 од 05.07.2012 година 
13,,Службен весник на Република Македонија” број 76/12, 91/12, 5/13, 120/13, 23/14, 127/14, 190/15 и ,,Службен весник 
на Република Северна Македонија” број  105/20 
14 Број 15-8547/1 
15 Број 03-6659/1 
16 „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 153/20 
17 „Службен весник на Република Македонија“ број 6/12, 30/13, 166/14 и 150/15 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 53/21 
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II.ЦЕЛИ, ОПФАТ И МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕВИЗИЈА 
 

1. Цели на ревизијата 
 

1.1.  Ревизијата е спроведена со цел да се даде оценка на ефикасноста на системот 
на планирање, реализација, мониторинг и известување за економските мерки 
донесени од страна на Владата на РСМ за справување со кризата од Ковид -19, 
преку утврдување на состојбите и проблемите со кои се соочуваат 
инволвираните институции и со давање на препораки за нивно надминување за 
да се обезбеди подобрување на целокупните состојби во областа предмет на 
ревизија и да придонесе за поголема ефикасност во справувањето со 
последиците од пандемијата предизвикана од Ковид-19 вирусот. 
 

1.2. Ревизијата на успешност на тема: „Економските мерки на Владата на РСМ за 
справување со кризата предизвикана од вирусот Ковид-19” е извршена согласно 
Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 година, 
со цел да дадеме одговор на прашањето „Дали е обезбеден ефикасен систем на 
планирање, реализација, мониторинг и известување за економските мерки 
донесени од државата за справување со последиците од Kовид-19 “. 
 

1.3. Со ревизијата на успешност опфатени се следниве области: 
- Нормативни услови за справување со последиците од пандемијата 

предизвикана од Ковид-19;  
- Планирање на економските мерки за справување со кризата и последиците 

од Ковид-19 и  
- Реализирање, мониторинг и оценка на ефикасноста од економските мерки 

за справување со пандемијата. 
 

2. Опфат на ревизија  
 

2.1. Со ревизијата на успешност беа опфатени: 
 

2.1.1. Влада на РСМ 
Во периодот на вонредната состојба, од 18 март до 22 јуни 2020 година,  Владата на 
РСМ доби овластувања да донесува Уредби со законска сила, кои уредуваат широк 
спектар на прашања, и тоа: постапување на органите на државата за управување и 
справување со кризата, овозможување здравствена заштита и функционирање на 
здравствениот систем, поддршка на економските субјекти, како и социјална 
заштита и поддршка на невработени лица, обезбедување јавни услуги во состојба 
на пандемија и продолжување на рокови или други дејствија за време на 
вонредната состојба кои поради пандемијата не можат или не е целисходно да се 
применат. 
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Во насока за поддршка на бизнис секторот, заштита на граѓаните и амортизирање 
на штетите предизвикани од пандемијата, Владата на РСМ во 2020 и 2021 година 
донесе шест пакети на економски мерки за справување со кризата предизвикана 
од коронавирусот – Ковид-19. 
 

2.1.2.    Министерство за финансии 
Министерството за финансии, како орган на државната управа, меѓу другите 
надлежности, ги врши и работите што се однесуваат на изготвувањето и 
извршувањето на Буџетот на РСМ. Реализацијата на пакетите економски мерки се 
врши преку Владината програма П1 - Мерки за справување со Ковид-19 кризата.  
 
2.1.3.    Министерство за економија 
За реализација на економската мерка за поддршка на приватниот сектор за нови 
пазари, конкурентност и модернизација, опфатена со третиот сет мерки, донесена 
е Уредба со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на 
конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост Ковид-19 период. 
Надлежна институција за спроведување на мерката е Министерството за 
економија во координација со Владата на РСМ – Генерален секретаријат, во однос 
на избор на субјекти, исплата на финансиската поддршка како и контрола и 
мониторинг врз реализацијата. 
 
2.1.4.    Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје 
Во текот на 2020 и 2021 година, преку четирите кредитни линии, Ковид 1, 2,3 и 4 од 
РБСМ поддржани се над четири илјади деловни субјекти. Оваа финансиска 
поддршка е насочена кон одржување на нивната ликвидност во кризата 
предизвикана од коронавирусот Ковид-19, преку кредити со каматна стапка од 0% 
и грејс период до 6 или 12 месеци. 
 
2.1.5. Јавни претпријатија, единици на локална самоуправа и Акционерски 

друштва основани од државата  
Во месеците ноември и декември 2020 година, како дополнување на четвртиот 
пакет економски мерки, Владата на РСМ донесе одлуки за одобрување на средства 
од Буџетот на РСМ за 2020 година, како финансиска поддршка за државниот 
сектор (јавни претпријатија, акционерски друштва во државна сопственост, 
единици на локална самоуправа) и за приватниот сектор, за справување со 
негативните последици и тешкотии во работењето.  

 
Со ревизијата опфатени се дел од планираните средства за помош за справување 
со последиците од пандемијата за 2020 и 2021 година кои предизвикуваат расходи 
односно имаат директни фискални импликации врз Буџетот на РСМ и дел од 
мерките кои имаат економско влијание, а немаат фискални импликации.  
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2.2. Со ревизијата на успешност го опфативме периодот од 18 март 2020 година 
заклучно со октомври 2021 година,  како и одредени области, прашања и настани 
последователно до денот на известување од извршената ревизија.  

 
3.  Методологија   
 
3.1. Ревизијата на успешност е извршена во согласност со стандардите за државна 

ревизија на Меѓународната организација на ВРИ (ИНТОСАИ) кои се пропишани 
за примена во РСМ при вршењето на државната ревизија. 

 
3.2. Ревизијата на успешност е независно испитување на ефикасноста и 

ефективноста на владините активности, програми или организации, со 
оправдана почит кон економијата и целта која води кон подобрувања. 

 
3.3. Оваа ревизијата на успешност преставува објективна и систематска проверка 

на докази со цел обезбедување на независна проценка на ефикасноста на 
системот на планирање, реализација, мониторинг и известување за 
економските мерки донесени од државата за справување со последиците од 
Kовид-19. 

 
3.4. Заклучоците од оваа ревизија на успешност ќе придонесат за унапредување на 

ефикасноста на системот на планирање, реализација, мониторинг и 
известување на економските мерки за справување со кризата од Ковид -19 во 
носење на одлуки од страна на надлежните органи кои имаат одговорност за 
преземање односно иницирање на корективни/идни дејствија содржани во 
препораките, произлезени од оваа ревизија на успешност. 

 
3.5. Кај оваа ревизија на успешност го следевме комбинираниот пристап и тоа: 

пристап ориентиран кон системите насочен кон проверка на начинот на 
организација и функционирање на институциите и пристап ориентиран кон 
проблеми, кој подразбира проверка, потврдување и анализирање на причините 
за одредени проблеми на системот на планирање, реализација, мониторинг и 
известување на економските мерки на Владата на РСМ за справување со 
кризата од Ковид-19. 

 
3.6. Со цел добивање на релевантни и доволни ревизорски докази кои водат кон 

ревизорските наоди, заклучоци и препораки ги користевме следниве техники 
на ревизија на успешност: увид во поткрепувачката документација, интервјуа и 
разговори, подготвени прашалници до надлежните институции, анализи и 
пресметки, споредување на состојбите со поставените критериуми и други 
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постапки кои имаат за цел да ги откријат причините за евентуалните разлики 
меѓу поставените критериуми и реалната состојба, за да дадеме објективен 
одговор на поставената ревизорска цел. 

 
3.7. Ревизијата на успешност е извршена во периодот од 09.03.2021 до 10.12.2021 

година. Периодот кој беше опфатен со ревизијата на успешност е од 18 март 
2020 година заклучно со октомври 2021 година, како и одредени области, 
прашања и настани последователно до денот на известување од извршената 
ревизија 

 
3.8. Резултатите од спроведената ревизија на успешност беа презентирани на 

завршен состанок на ден 25.01.2022 година.  
 
На Нацрт извештајот на овластениот државен ревизор број 11-654/1 од 
07.03.2022 година за извршената ревизија на успешност на тема “Економски 
мерки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од вирусот 
Ковид-19“, добиени се забелешки од одговорното лице на:  
- Владата на РСМ- Генерален секретаријат број 45-2281/1 од 11.03.2022 година, 

заведени во Државниот завод за ревизија под број 11-654/6 од 16.03.2022 
година и 

- Министерство за економија број 18-2021/1 од 07.04.2022 година, заведени во 
Државниот завод за ревизија под број 11-654/11 од 19.04.2021 година. 

 
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е дека најголем дел од истите претставуваат известување за 
преземени мерки по дадени препораки, кои соодветно се обелоденети во 
Конечниот извештај. Во останатите забелешки се наведени причините за 
констатираните состојби. 
 

3.9. Прелиминарните истражувања беа насочени кон повеќе области заради 
стекнување информации за економските мерки на Владата на РСМ за 
справување со кризата предизвикана од вирусот Ковид -19 преку проучување 
на законската регулатива од областа, планирањето, реализацијата, 
мониторингот на економските мерки и оценка на ефикасноста на истите во 
насока на финансиска поддршка на малите и средните претпријатија за 
справување со економската криза предизвикана од Ковид-19 и доделени 
средства на јавните претпријатија и акционерските друштва основани од 
државата и на единиците на локална самоуправа. 
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Од заклучоците кои произлегоа од прелиминарните истражувања, оценивме за 
потребно да ја спроведеме ревизијата на успешност со цел преку дадените 
препораки произлезени од оваа ревизија да обезбедиме додадена вредност во 
насока на подобар ефикасен систем на планирање, реализација, мониторинг и 
известување за преземените мерки од страна на надлежните органи  во услови 
на вонредна, кризна состојба заради непречено справување со последиците од 
истите врз економијата. 
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III. РЕВИЗОРСКИ НАОДИ 
  
1. Нормативни услови за справување со последиците од пандемијата 

предизвикана од Ковид-19 
 

Вонредна состојба и носење на Уредби со законска сила 
 

1.1. Постапката за прогласување на вонредна состојба како посебен правен режим 
за привремено уредување на функционирањето на државата во вонредни 
околности е уредена со член 125 од Уставот на РСМ со кој е пропишано: 
,,…..постоењето на вонредна состојба на територијата на Република Македонија 
или нејзин дел го утврдува Собранието по предлог на претседателот на 
Републиката, Владата или најмалку 30 пратеници. Ако Собранието не може да 
се состане, одлука за постоење на вонредна состојба донесува претседателот на 
Републиката и му ја поднесува на Собранието на потврдување штом тоа ќе е во 
можност да се состане”.   
Во услови кога Собранието на РСМ на 16 февруари 2020 година донесе Одлука  
за негово распуштање, Претседателот на Републиката, во периодот од март до 
јуни 2020 година, донесе 5 (пет) Одлуки за утврдување на постоење вонредна 
состојба на територија на цела држава заради заштита и справување со 
последиците од ширењето на коронавирус Ковид-19.  
Со прогласување на вонредната состојба и се до нејзино завршување, од 18 март 
до 22 јуни 2020 година, Владата на РСМ доби овластувања да носи Уредби со 
законска сила, пропишано со членот 126 од Уставот на РСМ  и член 10 од 
Законот за Владата на Република Северна Македонија. 
 

Со извршена анализа на одредбите од Уставот на РСМ, законската регулатива, 
донесените акти, поврзани со прогласување на вонредна состојба и носењето 
на Уредби со законска сила, ревизијата го констатира следново:  
- Во член 56 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни 

болести18, е пропишано: „Во случај кога постои опасност, епидемијата и 
заразната болест да се шират и на други подрачја, Министерството за 
здравство прогласува епидемија и наложува мерки за нивно сузбивање“. Од 
друга страна со член 125 од Уставот на РСМ е определено дека: „Вонредна 
состојба настанува кога ќе настанат големи природни непогоди или 
епидемии....“. Во првите четири Одлуки како правен основ за нивно носење е 
наведено: ,,Владата на РСМ во своите предлози утврдува постоење на 
пандемска епидемија прогласена од Светската здравствена организација за 

                     
18 ” Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004, 139/2008, 99/2009, 149/14,150/15 и 37/16 
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нов вид на вирус кој е проширен на сите континенти и ја зафаќа 
територијата на РСМ”.  
Наведените одредби од Уставот и законот упатуваат на отсуство на правно 
уредување на поимот пандемија и нејзино поврзување со прогласување на 
вонредна состојба. 

- До денот на вршење на ревизијата, Собранието на РСМ ги нема потврдено 
петте Oдлуки за утврдување на постоење на вонредна состојба, кои со допис 
од 25.08.2020 година, Претседателот на државата ги доставил до 
Претседателот на Собранието на РСМ за нивно потврдување, согласно член 
125 од Уставот на РСМ и точка III од Одлуките за утврдување на вонредна 
состојба. 

- Имаме обврска да обелодениме дека по поднесени три одделни 
иницијативи од политичка партија, македонска организација и еден 
граѓанин, Уставниот суд на РСМ донел Решение19 за неповедување на 
постапка за оценување на уставноста на втората одлука, како и две 
Решенија20 за отфрлање на иницијативата за поведување на постапката за 
оцена на уставноста на втората и третата одлука. 

- Во услови на вонредна состојба, поделбата на власта привремено беше 
заменета со концентрација на законодавната и извршната власт во еден 
орган, односно Владата на РСМ, која донесе вкупно 250 Уредби со законска 
сила (во натамошниот текст: Уредби), (Прилог број 1). 
Според видот, Уредбите може да се категоризираат во 4 (четири) групи21 и 
тоа: Изворни уредби со законска сила22; Уредби со законска сила за 
примена на конкретен закон;23 Уредби за измени и дополнување на веќе 
постоечки уредби со законска сила и Уредби со законска сила за 
престанување на претходно донесена уредба со законска сила.  
Процентуалното учество на видовите на Уредби во вкупниот број на 
донесени Уредби се прикажани во графиконот подолу: 
 
 
 

                     
19 У.бр.55/2020 од 12.05.2020 година 
20  У.бр.207/2020 и У.бр.205/2020 од 08.07.2020 година 
21 Анализа од Македонско здружение на млади правници ,,Систематизиран преглед на Уредби со законска сила 
донесени од Владата на РСМ за време на вонредна состојба 18 март 2020 година-22 јуни 2020 година” 
22 Под изворни уредби со законска сила се сметаат уредбите кои својата основа ја немаат во никој претходно 
донесен закон. Тие се донесени поради наметната потреба за уредување на некоја состојба поврзана со превенција 
и заштита од Ковид-19 или помош на населението, правни лица и граѓански организации поврзани со настаната 
ситуација.   
23 Под уредби со законска сила за примена на конкретен закон се сметаат оние уредби чија содржина произлегува 
од конкретниот закон на кој се однесуваат при што ја уредуваат неговата примена, односно воведуваат измени во 
текстот на законот кој бил пред утврдувањето на постоење на вонредната состојба.   
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Од извршената анализа може да се констатира дека 107 (сто и седум) 
Уредби, односно 43% од вкупно донесените се за изменување и дополнување 
на веќе постоечки Уредби, што се должи на неизвесната динамика во 
развојот на пандемијата, но и показател дека носењето на Уредбите е 
вршено без сеопфатно планирање, анализа и оцена. 
Исто така, од страна на научната и академската заедница во државата24 беа 
потенцирани одредени правни дилеми поврзани со донесените Уредби, 
односно дали со истите може само да се менуваат и дополнуваат постојни 
закони или одредена материја може да се уреди од почеток, дали со 
уредбите ќе се уредуваат прашањата поврзани исклучиво со вонредната 
состојба и справување со последиците од неа, како и дали нивното правно 
дејство престанува по укинувањето на вонредната состојба или може да 
создаде права и обврски што ќе траат и по прекинувањето на вонредната 
состојба. 

Отсуството на прецизно нормативно уредување на поимот пандемија, условите 
по основ на кои може да се прогласи вонредна состојба и нејзино 
продолжување во услови на пандемија, надлежностите и одговорности на 
секоја од поодделните видови на власт во услови на истата, постапката на 
носење опфатот и временското важење на Уредбите со законска сила, создава 
ризик во правниот систем на државата да не егзистираат јасни, прецизни и 
недвосмислени норми, заради непречено владење на правото како темелна 
вредност на уставниот поредок на РСМ, што влијае на ефикасното справување 
со сите предизвици во време на вонредна состојба или кризна состојба. 

                     
24 Зборник на трудови „Правно-политички и економски дискурсии во време на Ковид-19“- Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ Правен факултет „Јустинијан први“ – Скопје 
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2. Планирање на економските мерки за справување со кризата и последиците 
од Ковид-19 
 

2.1. Една од надлежностите на Владата на РСМ е утврдување на економската и 
развојната политика на државата и определување на мерки за нејзино 
остварување25. Активно учество во реализацијата на оваа надлежност има  
Генерален секретаријат како стручна служба на Владата. 
За поконкретно уредување на начинот и постапките на донесување на  
политики, стратешко планирање и подготвување на годишната Програма за 
работа на Владата, Владата на РСМ во 2008 година има донесено 
Методологијата за стратешко планирање и подготвување на годишна 
Програма за работа на Владата26 и во 2019 година Прирачникот за улогата на 
Генералниот секретаријат во процесот на креирање и следење на политиките.   
Едно од основните начела на креирање на политиките е заснованост на 
политиките и актите на претходно извршена анализа. Квалитетот на 
анализата на состојбата зависи од информациите што ќе се обезбедат во 
процесот на креирање и следење на политиките  од страна на Генералниот 
Секретаријат27 преку различни извори (домашни или меѓународни експерти, 
граѓански организации активни во соодветна област, истражувања, 
статистички податоци и друго) и консултации, барање на писмени мислења, 
забелешки и сугестии од засегнатите страни.  

 

Со анализа на процесот на планирање на донесените економски мерки за 
справување со последиците од економската криза предизвикана од 
пандемијата, ги утврдивме следните состојби: 
- отсуство на акти за претходно извршена анализа на состојбата, на 

конкретни проблеми, отсуство на документација од извршени консултации 
и барање на мислења, забелешки и сугестии од засегнатите страни, како и 
немање образложение на секое поединечно решение и конкретни политики 
во областите поврзани со донесените економски мерки за остварување на 
конкретната цел;  

- по отпочнување на пандемијата во почетокот на 2020 година, не е 
пристапено кон измена и дополнување на стратешките приоритети на 
Владата на РСМ за 2020 година, донесени со Одлука во 2019 година како 

                     
25 Законот за Владата на РСМ  „Службен весник на Република Македонија“ број 59/00, Одлуката на Уставниот суд 
на РМ, У.бр.131/2000 “Службен весник на Република Македонија “ број 26/01,  12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 
10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија “ број 98/19 
26 Службен весник на Република Македонија број 124/08 и Службен весник на Република Северна Македонија број 
223/19 
27 „Прирачникот за улогата на Генералниот секретаријат во процесот на креирање и следење на политиките“, точка 
5 став 5  
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основа за подготвување на Буџетот на РСМ за 2020 година. Во одлуките за 
стратешките приорите на Владата на РСМ за 2021 и 2022 година, како втор 
стратешки приоритет е „Справување со светската пандемија предизвикана 
од Коронавирусот COVID 19“. Наведениот стратешки приоритет е општ, без 
наведување на неговите конкретни економски аспекти за справување со 
последиците од економската кризата предизвикана од коронавирусот 
Ковид - 19 и конкретни приоритетни цели за нивна реализација, имајќи 
предвид дека Буџетот на РСМ треба да ги одразува очекуваните фискални 
движења, јавните приходи за финансирање на приоритетните политики и 
цели за одржување на економскиот раст и социјалната заштита и 

- не е донесен долгорочен стратешки документ за справување со 
здравствената и економската криза предизвикана од пандемијата, со 
утврдени цели, политики, активности и мерки, со цел да се обезбеди 
подобра подготвеност и поголема способност за давање поефикасен  
одговор на кризата во иднина. 

Наведените состојби укажуваат дека со настанување на крупните промени во 
опкружувањето предизвикани од пандемијата, планирањето и донесувањето 
на економските мерки за справување со последиците, како владини политики, 
не секогаш се отсликани во долгорочен стратешки документ, со акциски план и 
дефинирање на конкретни стратешки приоритети и приоритетни цели за 
нивно остварување, носители на планираните активности, очекувани 
резултати, што влијаат врз потврдување на ефектите од економските мерки кај 
корисниците на финансиската поддршка како и на економијата во целост.   
 

Владина програма П - Мерки за справување со Ковид-19 кризата 
 

2.2. За олеснување на последиците од кризата предизвикана од Ковид-19, Владата 
на РСМ во периодот од 19.03.2020 до 20.04.2021 година донесе шест пакети на 
економски мерки , со кои се опфатени и поддржани деловните субјекти и 
граѓаните за заштита на ликвидноста на стопанството, заштита на работните 
места, водење грижа за ранливите категории на население, со цел да се 
обезбеди одржливост на домашната економија.   
Сите усвоени мерки можат да се поделат во 3 (три) групи:  
- мерки кои предизвикуваат намалени буџетски приходи,  
- мерки кои предизвикуваат буџетски расходи односно директни фискални 

импликации и  
- мерки кои имаат економско влијание, а немаат фискални импликации. 

Како резултат на економската криза предизвикана од пандемијата со Ковид-19 
донесени се економски мерки кои предизвикуваат намалени буџетски 
приходи, кои приходи се обезбедени со задолжување на државата како 
приливи, што се одрази врз зголемувањето на јавниот долг на РСМ по овој 
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основ. Враќањето пак на земените кредити и каматите по истите, ги зголемува 
расходите на државата и буџетскиот дефицит.  
 

Податоците за јавниот долг на РСМ како процент од Бруто домашниот 
производ (БДП) за 2020 година во која почна пандемијата, содржани се во 
Стратегијата за управување со јавниот долг на РСМ за 2021-2023 (со изгледи до 
2025 година) и во Годишниот извештај за управување со јавниот долг на РСМ за 
2020 година. Согласно наведените акти Јавниот долг на РСМ на крајот на 2020 
година изнесува 6.483,3 милиони евра, односно 60,2% во однос на БДП, што 
претставува пораст од 10,8 п.п. (процентни поени) во однос на крајот од 
претходната година. За овој пораст на јавниот долг, освен задолжувањето на 
државата и законските измени од мај 2019 година, кога во јавниот долг се 
вклучи и негарантираниот долг на јавните претпријатија и акционерски 
друштва основани од државата или од општините, општините во градот Скопје 
и градот Скопје, влијание имаа и средствата за мерките кои беа преземени за 
надминување на последиците на пандемијата.  
Заклучно со третиот квартал од 2021 година, јавниот долг согласно 
Ревидираната стратегија за управување со јавниот долг на РСМ 2022-2024 (со 
изгледи до 2026) покажува дека јавниот долг како процент од БДП се намалува 
во однос на 2020 година, но е повисок во однос на 2019 година со оглед на 
понатамошното присуство и влијание на пандемијата и по една година од 
нејзиното појавување и задолжувањето на државата.     

 
Посочуваме дека согласно Годишната програма на ДЗР за 2021 година 
извршена е ревизија на успешност на тема ,,Управување со јавниот долг - 
задолжување на РСМ” со која е опфатено влијанието и  ефектите на 
пандемијата врз јавниот долг. 
Планираните средства за помош за справување со последиците од пандемијата 
за 2020 и 2021 година кои предизвикуваат расходи односно имаат директни 
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фискални импликации  врз Буџетот на РСМ , се во вкупен износ од 35.409.940 
илјади денари односно околу 576 милиони евра од кои заклучно со 29.10.2021 
година реализирани се средства во вкупен износ од 24.948.428 илјади денари 
односно околу 427 милиони евра, и тоа: 
- во 2020 година  се планирани и обезбедени28 во вкупен износ од 17.955.810 

илјади денари односно над 292 милиони евра. Најголем дел од средствата, 
79% се обезбедени од Основниот буџет, 20% се обезбедени од заеми, додека 
од донации се обезбедени само 1%.  
Реализирани се над 95% од планираните средства, 17.127.868 илјади денари 
односно над 277 милиони евра, 

- во 2021 година  се планирани и обезбедени29 во вкупен износ од 17.454.130 
илјади денари односно над 276 милиони евра. Најголем дел од средствата, 
65% се обезбедени од Основниот буџет, 20% се обезбедени од заеми, додека 
од донации се обезбедени 15%.  
Заклучно со 29.10.2021 година реализирани се 46% од планираните средства, 
7.820.560 илјади денари односно над 127 милиони евра.  

  во 000 илјади денари 

 
Средствата планирани во Буџетот на РСМ за 2020 и 2021 година, се 
распределени во буџетите на соодветните министерства и институции 
надлежни за имплементација на економските мерки преку посебна владина 
програма П - Мерки за справување со Ковид-19 кризата, потпрограма П1 - 
Мерки за справување со Ковид-19 кризата, како субвенции и трансфери до 
други институции, прикажани во графиконот подолу: 
 

                     
28 Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Буџетот на РСМ за 2020 година за време на вонредна 
состојба, ,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 126/20; Измените и дополнувањата на Буџетот 
на РСМ за 2020 година28, ,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 262/20; Одлука за 
прераспределба на средствата меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите Службен 
весник на Република Северна Македонија” број 97/20 
29 Буџетот на РСМ за 2021 година „Службен весник на Република Северна Македонија” број 307/20 и Измените и 
дополнувањата на Буџетот на РСМ за 2021 година ,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 171/21 

Вкупно планирани 
средсва

Вкупно 
реализирани 

средсва

1 2 3 4 5 6 7=(1+3+5) 8=(2+4+6)

Планирани 
средства

Реализиран
и средства 

до 29.10.2021

Планиран
и средства

Реализирани 
средства 

до 29.10.2022

Планирани 
средства

Реализирани 
средства 

до 29.10.2022

Планирани 
средства

Реализирани 
средства 

до 29.10.2023

25.497.034 17.580.736 2.887.230 2.377.847 7.025.676 4.989.845 35.409.940 24.948.428

Буџет на РСМ за 2020 и 2021 година за програмата П1

Сметка на Основен буџет Сметка на донации Сметка на заеми
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                             во 000 илјади денари 

 
Врз основа на извршената анализа констатиравме дека заклучно со октомври 
2021 година, 70% од вкупните средства од П1 програмата односно 17.344.899 
илјади денари, со кои реализирани се поголем број на економски мерки за 
справување со последиците од пандемијата, се исплатени преку Владата на 
РСМ - Генерален секретаријат, и тоа:  
- 60% од вкупните средства се исплатени за поддршка  на работодавачите за 

исплата на плати. Посочуваме дека согласно Годишната програма на ДЗР за 
2021 година во тек е вршење на ревизија на успешност на тема: „Преземени 
мерки и политики за поддршка на вработувањето и професиите погодени од 
здравствено-економската криза предизвикана од пандемијата на 
коронавирусот – Ковид-19“, со која ќе се опфати влијанието и ефектите на 
мерките врз „зачувувањето на работните места“;  

- 9% од финансиските средства за справување со пандемијата се за платежна 
картичка за сите невработени лица , за млади и вработени со нето плата 
помала од 15 илјади денари месечно; 

14.475.204

889.000

70.000

672.250

1.583.526

54.630

30.000

4.200

120.000

1.000

56.000

9357700

3634000

3377200

611230

1000

473.000

Влада на РСМ

Министерство за финансии-функции на 
државата

Управа за јавни приходи

Министерство за економија

Министерство за труд и социјална политика

Министерство за образование и наука

Агенција за млади и спорт

Министертсво за култура и Финансисрање на 
дејности од областа на културата

Министерство за здравство

Македонска академија на науките и 
уметностите

Агенција за вработување на РСМ

Фонд за здравствено осигурување на РСМ

Распределба на планираните средства од Буџетот на РСМ за 2020 и 
2021 година од Програмата П1

2020 2021
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- 9% преку Владата на РСМ се реализирани за финансиска поддршка за 
ранливи категории за поголема потрошувачка и за развој на домашните 
економски дејности; 

- 4% за поддршка на земјоделството  за откуп на грозје и тутунарите; 
- 6% е финансиска поддршка на приватниот сектор  за нови пазари, 

конкурентност и модернизација; 
- 5% од средствата се наменети за финансиска поддршка на угостителство, 

туризам, спорт и рекреација, детски едукативни центри, естрадни музичари, 
филмски уметници. Посочуваме дека согласно Годишната програма на ДЗР 
за 2021 година во тек е вршење на ревизија на успешност на тема: 
„Ефикасност на преземените мерки и политики за намалување на ефектите 
на пандемијата во секторот туризам“, со која ќе се опфати влијанието и 
ефектите на мерките врз туризмот во државата;  

- 1% како финансиска поддршка за меѓународни транспортери  и за превоз на 
патници во патен сообраќај; 

- 5% од средствата се исплатени на акционерски друштва во државна 
сопственост , јавни претпријатија, единици на локална самоуправа, 
невладини организации и 

- 1% како финансиска поддршка за радиодифузери.  
Владините програми и потпрограми на годишно ниво ги рефлектираат 
планираните активности на Владата на РСМ за реализација на нејзините 
стратешки приоритети. Имајќи предвид дека државата се соочи со 
пандемијата која предизвика здравствена и економска криза, со цел брз 
одговор и амортизирање на последиците предизвикана од истата, креирањето 
на политиките од страна на Владата на РСМ и воведувањето на владините 
мерки за справување со кризата од Ковид-19 вирусот на годишно ниво преку 
програмата П1, не беше рефлектирано со измени и дополни на среднорочното и 
долгорочното планирање на државно ниво.  
Имајќи предвид дека стратешките приоритети претставуваат планиран 
резултат кој треба да се оствари за период од 3 до 5 години, 
невоспоставувањето на конкретни, мерливи и временски определени 
приоритетни цели од страна на Владата на РСМ, оневозможува потврдување 
на степенот на ефикасноста на активностите реализирани преку 
министерствата и органите на државната управа. 

 

На 26.10.2021 година, Владата на РСМ усвои „План за забрзан економски раст 
2022-2026“, подготвен од Министерството за финансии, со цел финансирање и 
закрепнување на економијата погодена од кризата предизвикана од Ковид-19 и 
поддршка на забрзан и одржлив раст, а притоа одржување на фискалната 
стабилност преку мобилизирање на капитал од приватниот сектор, како 
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дополнување на финансиските средства издвоени од Буџетот на РСМ и преку 
задолжувањата.  

 

Во Буџетот на РСМ за 2022 е наведено дека Планот за забрзан раст 2022-2026 
претставува надоврзување на „Стратегијата за економско заздравување и 
забрзан раст (SmartER Growth)“ и дека преку нив, ќе се обезбеди 
макроекономска стабилност и финансиска одржливост, заздравување на 
економијата и забрзување на економскиот раст, што е наведено и во Буџетот за 
2021 година, но истата не и беше дадена на увид на ревизијата. 

 

2.3. Со извршената категоризација на донесените економски мерки по нивната 
сродност, согласно извештајот30 за првите четири пакети и доставените 
податоци од надлежните органи за петтиот и шестиот пакет економски мерки,  
утврдивме дека најголем дел од реализираните средства се за финансиска 
поддршка за исплата на плата, потоа доделените средства за поддршката во 
развој и закрепнување на македонското стопанство, средствата за  
здравствениот и социјалниот сектор, поодделно прикажани во графиконот 
подолу: 

 
Извршивме компаративна анализа на донесените економски мерки во РСМ во 
споредба со јавно достапните податоци за донесените мерки за справување со 
кризата предизвикана од вирусот Ковид-19 во земјите од регионот (Србија, 

                     
30 https://koronavirus.gov.mk/info-so-status-na-realizacija-na-ekonomski-merki 
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Црна Гора, Хрватска и Словенија). Со анализата утврдивме дека во земјите во 
регионот, мерките кои се преземени за справување со пандемијата најчесто се 
однесуваат на финансиска помош за деловните субјекти да ја одржат својата 
ликвидност, да ги задржат работните места и да се помогне на најранливите 
категории граѓани, и тоа: субвенции за платите во приватниот сектор и 
кофинансирање на придонесите, одложување на плаќањето данок и 
обезбедување заеми по поволни услови за стопанството, особено за малите и 
средните претпријатија. 
И покрај сличноста на донесените мерки во РСМ споредени со економските 
мерки со земјите во регионот, посочуваме дека од Владата на РСМ како 
надлежна институција за носење на економските мерки, не ни беше доставена 
документација со податоци за процесот на креирање на економските мерки во 
поглед на условите, износите и критериумите за нивно доделување. Оттука 
констатиравме дека постои отсуство на информации со кои ќе се потврди дека 
при планирањето и дизајнот на шесте пакети економски мерки се направени 
проценки и анализи за потенцијалното влијание и ефикасноста на мерките врз 
економијата во целост.  
Отсуството на утврдени цели, активности и индикатори за мерење на ефектите 
од преземените мерки за создавање на „пат кон економско закрепнување“ од 
Ковид-19 кризата, го отежнува следењето на успешноста од нивното 
спроведување како и отсуство на идни насоки за постапување.  

 

3. Реализирање, мониторинг и оценка на ефикасноста од економските мерки 
за справување со пандемијата 
 

3.1. Покрај планирањето на економските мерки за справување со кризата 
предизвикана од пандемијата, евиденцијата и следењето на нивната 
реализација се клучни алатки за навремени и релевантни заклучоци за 
ефикасноста на мерките. 
Во февруари 2021 година од страна на Министерството за финансии, беше 
изготвен Извештај31 со статус на реализација на економски мерки за 
справување со криза од Ковид-19 за период од 18.03.2020 до 28.02.2021 година, 
кој ги опфати првите четири пакети економски мерки. Со извршениот увид во 
Извештајот, констатиравме дека за одделни економски мерки не се содржани 
целосни податоци во однос на планирани, искористени, неискористени 
средства, износ на имплементација, а постојат и математички неусогласености 
на податоците искажани во истиот. Исто така, во Извештајот не се 
презентирани податоци за средствата од дополнувањето на четвртиот пакет 
економски мерки. 

                     
31 https://koronavirus.gov.mk/info-so-status-na-realizacija-na-ekonomski-merki 
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Владата на РСМ, како носител на економските мерки, нема воспоставено 
систематизирана евиденција за секоја економска мерка одделно со податоци 
за планираните средства, нивната намена, бројот на деловни субјекти/ граѓани 
за кои е наменета мерката, изворот на средствата, расположливоста на 
мерката, степенот на нивната искористеност и неискористеност, причините за 
нивната не реализација. Исто така поради невоспоставената евиденција, нема 
податоци за доделена финансиска поддршка по корисник, поради што постои 
отсуство на информации за вкупниот износ на финансиска помош кој секој 
деловен субјект го добил по различни видови на економски мерки. 
 

Владата на РСМ, на седница одржана на 22.06.2020 година, го задолжи 
Генералниот секретаријат на веб страната да објавува информации за 
спроведувањето на економските мерки, вклучувајќи квартални извештаи за 
износите на помошта, по категорија корисници, условите и критериумите за 
распределба на доделените средства и податоци за 50-те најголеми корисници 
на помош во секој квартал со износ на доделена помош, како и квартално 
ажурирање на Извештајот.  
Со извршениот увид на јавно достапните информации констатиравме дека не 
се врши објавување на наведените податоци, ниту е извршено ажурирање на 
податоците во Извештајот, односно истиот ги содржани првично објавените 
податоци заклучно со 28.02.2021 година.  
 

Истакнуваме дека јавно достапни информации и податоци за спроведувањето 
на економските мерки, како начин на известување за ефектите од нивната 
реализација, е предуслов за транспарентноста и отчетноста на надлежните 
органи како принципи на добро владеење32. Транспарентноста значи дека една 
информација е објавена и граѓаните можат лесно да дојдат до неа и да ја 
разберат, додека отчетноста пак подразбира дека институциите даваат 
извештај за сработеното пред граѓаните, а преку нивните извештаи граѓаните 
ќе можат да ги повикуваат институциите на одговорност за тоа како ги 
спроведуваат политиките, мерките, услугите.  
 

Отсуството на интегриран систем на евиденција за реализацијата од дадената 
финансиска поддршка за справување со кризата предизвикана од 
пандемијата, ја намалува транспарентноста и отчетноста на надлежните 
институции во трошењето на средствата и не создава услови за ефикасно 
известување за спроведувањето на економските мерки, ниту за вршење на 
проценка на влијанието на мерките врз економијата и мерење на ефектите од 
истите на ниво на државата.  

                     
32http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf 
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3.2. Со Законот за Развојната банка на Северна Македонија е пропишано дека за 
реализација на проекти и програми на Владата на РСМ, РБСМ може да 
одобрува кредити со субвенционирана каматна стапка, за што помеѓу Владата 
на РСМ и РБСМ се склучуваат договори во кои се утврдуваат условите под кои 
ќе се одобруваат кредитите, износот на средствата, како и начинот на нивно 
обезбедување и пренесување на РБСМ.  
За реализација на дел од економските мерки на Владата на РСМ, насочени кон 
поддршка на компаниите за одржување на нивната ликвидност во кризата 
предизвикана од коронавирусот Ковид-19, во текот на 2020 и 2021 година, 
помеѓу Владата на РСМ, преку Министерството за финансии и РБСМ, склучени 
се договори за одобрување на бескаматни кредитни линии, за кои се 
обезбедени финансиски средства од Посебниот кредитен фонд и 
Компензационите фондови од странска помош со кои управува РБСМ,  
средства преку инструментот за претпристапна помош (ИПА II) програма на 
Европската Унија и средства од Буџетот на РСМ. Согласно договорите, РБСМ 
презема правни работи и дејства во име и за сметка на Владата на РСМ и во 
рамките на овластувањата со склучените договори. 
 
Согласно склучените договори во текот на 2020 и 2021 година РБСМ објавила 
четири јавни повици за бескаматни кредитни линии - Ковид 1, 2, 3 и 4 33, врз 
принципот ,,прв дојден, прв услужен” и една бескаматна кредитна линија за 
поддршка на трговски радиодифузни друштва.  
 
Овие финансиски средства се дел на економските мерки кои не 
предизвикуваат расходи односно немаат директни фискални импликации 
врз Буџетот на РСМ  и заклучно со 30.10.2021 година планирани се во вкупен 
износ од 2.798.250 илјади денари,  освен дополнетите средства од Буџетот на 
РСМ во износ од 675.000 илјади денари, вкупен износ од 3.473.250 илјади 
денари, односно 56,5 милиони евра, додека исплатени се парични средства во 
вкупен износ од 2.732.407 илјади денари односно 44,4 милиони евра, 
прикажани во табелата подолу: 
 

                     
33 https://mbdp.com.mk/mk/javni-oglasi 
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Со увид во актите за условите и критериумите за одобрување на финансиски 
средства од сите бескаматни кредитни линии го констатиравме следното: 
 

- Заклучно со 30.10.2021 година, (без кредитната линија за радиодифузни 
друштва), вкупните средства од бескаматните кредитни линии Ковид 1, 2, 3 и 
4 се одобрени на вкупно 4.119 деловни субјекти, и тоа 1.957 микро компании, 
1.791 мали компании, 75 средни компании, 232 трговци поединци, 61 
занаетчии и 3 Приватно здравствени установи (ПЗУ), поодделно по кредитни 
линии, прикажани во табелата подолу: 

 
Истакнуваме дека вкупниот износ на планираните средства за бескаматни 
кредитни линии, како мерка насочена кон подобрување на ликвидноста на 
деловните субјекти, има влијание врз бројот на деловни субјекти кои 
аплицирале за добивање на истите, што укажува на ризик од целосна 
успешност на истата во однос на опфатот и бројот на корисници. 
 

- Кај кредитните линии ,,Ковид 1” и ,,Ковид 4” утврдено е дека компаниите 
можат да аплицираат за одобрување на финансиски средства доколку 
имаат приоритетна дејност во сектори најпогодени од кризата од Ковид - 19 
и тоа за ,,Ковид 1” со приоритетни дејности во областа на: туризам, 
угостителство, транспорт, додека за ,,Ковид 4” покрај приоритетните 
области утврдени во ,,Ковид 1”, опфатени се и индустрија за организација на 

Буџет на РСМ 
за 2020 и 2021 

година

Финансиска 
поддршка 

ИПА 2

Фондови на 
РБСМ 

1 2 3 4 5=(2+3+4) 6 7 8=(6-7) 9 10 11
Ковид 1 338.250 338.250 1.027 291 736 731 336.262 336.262
Ковид 2 492.000 492.000 794 155 639 625 480.716 480.716
Ковид 3 60.000 1.906.500 1.966.500 3.192 489 2.703 2.676 1.864.815 1.864.815
Ковид 4 615.000 615.000 239 198 41 29 8.939 8.939

поддршка на 
радиодифузни 

друштва 61.500 61.500 25 11 14 14 41.675 41.675

ВКУПНО:      675.000         1.906.500             891.750         3.473.250          5.277           1.144        4.133          4.075         2.732.407         2.732.407      

Вкупен 
број на 

склучени 
договори

Износ на 
склучени 
договори

Вкупен износ 
на исплатени 
средства  (во 

000 илјади 
денари)

Бескаматни 
кредитни линии 

од РБСМ за 
2020 и 2021 

година

Износ на планирани средства 
(во 000 илјади денари) Вкупно 

планирани 
средства

Вкупен 
број на 

примени 
барања

Вкупен 
број на 

одбиени 
барања

Вкупен 
број на 

одобрени 
барања

Кредитна 
линија

Микро 
компании

Мали 
компании

Средни 
компании

Трговец 
поединец

Занаетчии ПЗУ
Вкупно 

компании
1 2 3 4 5 6 7 8 (од 1 до7)

Ковид 1 517 175 17 27 / / 736
Ковид 2 374 186 58 21 / / 639
Ковид 3 1.052 1.422 / 171 58 / 2.703
Ковид 4 14 8 / 13 3 3 41

Вкупно: 1.957 1.791 75 232 61 3 4.119
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состаноци и деловни саеми,  дејности на производството на филмови, 
видеофилмови, изведувачки уметности, како и дејности на објекти за 
културни манифестации. Листа на дејности кои може да аплицираат за 
кредитните линии ,,Ковид 1” и ,,Ковид 4” поодделно се прикажани во Прилог 
2 кон извештајот.  
На ревизијата не и беше доставена анализа врз основа на кои параметри  
Владата на РСМ утврдила дека наведените сектори се најпогодени од 
кризата од Ковид-19, што создава ризик при планирањето на мерките за 
опфат на деловни субјекти кои ќе бидат помогнати со бескаматни кредитни 
линии од државата, да не се опфатени и други дејности кај кои кризата од 
Ковид - 19 има влијание врз нивното работење односно врз ликвидноста на 
компаниите. 
 

- Во ,,Ковид 2” и ,,Ковид 3” еден од критериумите за одобрување на кредитното 
барање е компаниите да бележат пад на приходите во 2020 година во однос 
на 2019 година од најмалку 30% односно 20%. Исполнувањето на наведениот 
услов кредитобарателите го потврдуваат со давање Изјава под кривична и 
материјална одговорност, без да се приложи документација за потврдување 
на точноста и веродостојноста на внесените податоци на оние деловни 
субјекти на кои им се одобрени кредитните барања. 
 

- Од кредитна линија за финансиска поддршка и поддршка на ликвидноста 
на трговските радиодифузни друштва од областа на емитувањето на радио и 
телевизиски програми, исплатени се средства во вкупен износ од 43.520 
илјади денари, со која се опфатени 14 радиодифузни друштва, прикажани во 
табелата подолу:  

во 000 илјади денари 

 
Утврден е критериум дека трговските радиодифузни друштва можат да  
аплицираат за кредит ако бележат пад на приходите од најмалку 10% во 2020 
година во однос на 2019 година, што ги става во поповолна положба во однос 
на другите кредитобарателите кај останатите кредитни линии, кај кои 
намалувањето на приходите треба да биде најмалку 20% односно 30%. 
 

Трговските радиодифузни 
друштва 

Број на 
радиодифузери

Исплатени 
средства 

Национални медиуми 5 36.900

Регионални медиуми 3 2.930

Локални медиуми 2 1.230

Национални радио медиуми 1 615

Локални радио медиуми 3 1.845

Вкупно: 14 43.520
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- Имајќи предвид дека искористеноста на планираните средства за 
кредитните линии Ковид 1, 2 и 3 за кредитирање на деловни субјекти 
изнесува 96% (планирани средства 2.796.750 илјади денари односно 45.476 
милиони евра, реализирани 2.681.793 илјади денари односно 43.606 милиони 
евра), извршивме анализа и констатиравме дека од вкупно 15.382 активни 
деловни субјекти од секторите најпогодени од кризата, согласно податоците 
од Државниот завод за статистика, за кредитната линија ,,Ковид 1” 
аплицирале само 1.027 деловни субјекти односно 6,7%;  

- Кредитните линии ,,Ковид 2” и ,,Ковид “3 беа достапни за деловни субјекти 
од сите сектори и дејности. Констатиравме дека од вкупно 66.792 деловни 
субјекти во државата, за двете кредитни линии аплицирале само 5,9% 
кредитобаратели, од кои за кредитната линија „Ковид 2“ аплицирале 794 
субјекти односно 1,2%, додека одобрени се 643 барања. За кредитната линија 
„Ковид 3“ аплицирале 3.192 субјекти, од кои одобрени се 643 барања.  
Исто така истакнуваме дека 10% од корисниците на кредитната линија 
,,Ковид 1” се и корисници на ,,Ковид 2”, додека 15% од корисниците на ,,Ковид 
3” се корисници на ,,Ковид 2” и ,,Ковид 1”.  
Иако процентот на искористеност на планираните средствата за бескаматни 
кредитни линии е висок 96%, состојбата укажува на мал број на кредитирани 
деловни субјекти во државата, прикажано по кредитни линии во 
графиконот подолу: 

 
- За кредитната линија ,,Ковид 4”, како дел од петтиот пакет на економски 

мерки од 2021 година, утврдивме дека од вкупно планираните средства во 
износ од  615.000 илјади денари односно 10.000 милиони евра, заклучно со 
30.10.2021 година, реализирани се 8.939 илјади денари односно 145 илјади 
евра, одобрени се кредити само на 41 деловен субјект, што укажува на мал 
процент од 1,4% на реализација на планираните средства.  
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Истакнуваме дека за кредитната линија ,,Ковид 4” може да аплицираат само 
сектори од приоритетни дејности, кои не се корисници на кредит од ,,Ковид 
3”, понатаму кои на денот на отпочнување со аплицирањето немаат 
неизмирени достасани обврски како корисници на ,,Ковид 1” и/или ,,Ковид 
2” и не се корисници на средства финансиска поддршка на плати за 
вработените за месец февруари и март 2021 година од Управата за јавни 
приходи од петтиот пакет на економски мерки, што укажува дека во 
кредитна линија ,,Ковид 4” се воведени критериуми со кои ќе се овозможи  
поголем опфат на субјекти како кредитокорисници. 

- Согласно податоците за сите бескаматни кредитни линии за 2020 и 2021 
година, од 5.277 деловни субјекти во државата кои покажале интерес за 
аплицирање за бескаматни кредити за справување со негативните 
последици од Ковид-19 кризата, одобрени се 4.142 барања, 1.144 барања се 
одбиени, што укажува на висок процент од 21,6% на кредитобаратели кои не 
ги исполниле условите и критериумите за одобрување на кредитните 
барања. 

 

Респектирајќи го високиот степен на реализација од 79% од финансиската 
поддршка на деловните субјекти со одобрување на бескаматни кредити за 
одржување на нивната ликвидност, констатиравме мал број на деловни 
субјекти кои аплицирале за користење на кредити, како и високиот процент на 
одбиени барања, што укажува дека обемот на планирани средства, изборот на 
дејности погодени од пандемијата, како и невоедначените критериуми за 
одобрување во сите кредитни линии креирани од надлежните државни органи, 
не создаваат подеднакви можности за „заздравување“ од последиците на 
Ковид-19 кај деловните субјекти во државата и имаат влијание врз успешноста 
на мерките во однос на опфатот и бројот на корисници на бескаматни 
кредитни линии. 

 

3.3. Во рамки на владината Програма П1 во месец ноември и декември 2020 година, 
Влада на РСМ донесе Одлуки за одобрување на средства од Буџетот на РСМ за 
2020 година, како дополнување на четвртиот пакет економски мерки за 
справување со кризата од Ковид-19, по кој основ преку Генерален секретаријат 
на Владата на РСМ исплатени се средства во вкупен износ од 1.049.705 илјади 
денари односно над 17 милиони евра, од кои 87% се финансиска поддршка за 
државниот сектор (јавни претпријатија, акционерски друштва во државна 
сопственост, единици на локална самоуправа), додека 13% се финансиска 
помош за приватниот сектор.  
 

Со ревизијата опфативме износ од 592.853 илјади денари, околу 10 милиони 
евра, што претставува над 64% од финансиска поддршка за државниот сектор 
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за справување со негативните последици и тешкотии во работењето на 
државниот сектор во време на време на Ковид-19 кризата, прикажани во 
табелата подолу:       

во 000 илјади денари 

 
Со извршениот увид во Одлуките и доставената финансиска документација го 
констатиравме следново: 
- одлуките за одобрување на средства од Буџетот на РСМ за 2020 година не се 

објавени во Службен весник на РСМ, иако е законска обврска34, со што не е 
обезбедена транспарентност за примателите на финансиска поддршка;  

- финансиска поддршка е доделена без утврдени критериуми, и тоа во однос 
на избор на институции и општини, во однос на износот на одобрените 
неповратни финансиски средства, како и не е утврдена намената за која 
треба да се искористат средствата, што создава нееднаков третман на 

                     
34 Закон за објавување на законите и другите прописи и акти во ,,Службен весник на Република Северна 
Македонија”, „Службен весник на Република Македонија“ број 56/99 и 43/2002 и ,,Службен весник на Република 
Северна Македонија” број 21/21 

Реден 
број

Примател на финансиска 
помош

Основ за исплата 
 Исплатени 

средства  

1  Град Скопје 
Неповратна финансиска помош за Јавно 
сообраќајно претпријатие -Скопје 135.000

2 Град Скопје 
Неповратна финансиска помош  за 
реконструкција на Универзална сала 120.000

3  МЖ Транспорт АД Скопје

Eднократна финансиска помош за 
справување со финансиските 
последици, предизвикани поради 
кризата со корона вирусот во 
работењето на претпријатието 110.000

4
АД Градски трговски 
центар 

Еднократна финансиска помош за 
справување со финансиските 
последици, предизвикани поради 
кризата со корона вирусот во 
работењето на претпријатието 17.853

5 ЈП за државни патишта

Доделени средства за набавка на 
механизација за одржување на 
минимален стандард на 
инфраструктурата на ЈП за одржување 
на магистрални и регионални патишта 180.000

6 Општина Арачиново 

Еднократна неповратна финансиска 
поддршка за справување со 
потешкотиите во тековното работење 
настанати од COVID-19 кризата 30.000

592.853 Вкупно: 
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институциите, отсуство на транспарентност при доделувањето на истите, 
како и ризик од користење на финансиската поддршка за други намени; 

- во законската регулатива35 е уредено дека работодавач-барател не може да 
користи финансиска поддршка за исплата на плата доколку меѓу другото е 
и институција која врши дејност од јавен интерес, организирана како 
агенција, фонд, јавна установа, јавно претпријатие и трговско друштво 
основано од РСМ. Констатиравме дека дел од институциите доделените 
средства во износ од 67.780 илјади денари, ги искористиле за исплата на 
плата за вработените. Поради неутврдена намена во Одлуките за 
доделената неповратна финансиска помош, создадена е можност за 
користење на средствата од финансиската помош за други намени.  
Од друга страна истакнуваме дека во Одлуките e утврдено дека доколку се 
утврдат неправилности и користење на средствата за други намени, 
потребно е примателот на државна помош да ги врати средствата во 
Буџетот на РСМ. Констатиравме дека во институциите приматели на 
финансиска помош не е извршена контрола на користењето на средствата, 
а средствата користени за други намени не се вратени во Буџетот на РСМ; 

- кај дел од донесените одлуки за финансиска поддршка, основот за 
доделувањето на средства од Програма П1 (реконструкција на Универзална 
сала, набавка на механизација и товарни возила,  подмирување на обврски 
настанати пред периодот на прогласување на пандемијата), не 
соодветствува со основната цел на финансиска поддршка во услови на 
пандемија, имајќи предвид дека воведувањето на Програма П1 во Буџетот 
на РСМ е со цел обезбедување на средства за поддршка на стопанството, 
задржување на работни места, одржување на социјална стабилност и 
помош на граѓаните погодени од кризата од Ковид-19. 

Ваквиот начин на недоволна транспарентност на доделувањето на средствата 
за финансиска поддршка, распределбата без утврдени критериуми за изборот 
на институции и општини, без критериуми за износот на одобрените средства, 
не утврдените намени за кои треба да се искористат средствата, како и 
неизвршените контроли, создаваат нееднаков третман помеѓу институциите 
во јавниот сектор и ризик од користење на финансиската поддршка за други 
намени, што влијае на ефикасноста во справувањето со кризата предизвикана 
од пандемијата. 
 

3.4. За реализација на дел од економските мерки опфатени со шестиот пакет, во 
месец мај 2021 година, Владата на РСМ објавила јавни повици за доделување на 

                     
35 Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено --- економската криза 
предизвикана од вирусот Ковид-19 заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 
година,  „Службен весник на Република Северна Македонија’’ број 267/20 
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финансиска поддршка на деловни субјекти од одделни дејности (лиценцирани 
туристички агенции, оператори и агенции од индустријата за организација на 
настани, ресторани за свадби, угостителите регистрирани со конкретно 
наведена шифри на приоритетна дејност, фотографски студија и фитнес 
центри, ноќни клубови, игротеки и детски одморалишта),  со цел  закрепнување 
на македонската економија и излез од економската криза. 
 
За наведените економски мерки Владата на РСМ донела Одлуки за одобрување 
на средства од Буџетот на РСМ за 2021 година, врз основ на кои исплатени се 
средства во износ од 499.507 илјади денари односно над  8 милиони евра. 
 

Со увид во јавните повици и Одлуките донесени со цел задржување и 
зголемување на работните места во државата, констатиравме дека предвидени 
се посебни критериуми во однос на поврат на финансиската поддршка, и тоа: 
- доколку на 31.12.2021 година, деловниот субјект го има зголемено бројот на 

вработени лица, нема обврски за враќање средства во Буџетот на РСМ; 
- доколку на 31.12.2021 година има намален број на вработени во однос на 

31.12.2020 година, има обврска да врати 50% од примената финансиска 
поддршка и  

- доколку на 31.12.2021 година го задржал истиот број на вработени споредено 
од 31.12.2020 година, треба да врати 20% од примената финансиска 
поддршка.  

 

Во однос на одлуките за одобрување на финансиската поддршка, ги 
констатиравме следните состојби: 
- не е предвиден начин на известување од страна на корисниците за 

исполнување на условите за користење на финансиската поддршка 
односно потврдување на состојбата на 31.12.2021 година на бројот на 
вработени, освен во Одлуката за одобрување на средства на угостителите со 
која е утврдена обврска корисниците на финансиска поддршка да достават 
листинг на вработени од Агенција за вработување на РСМ со состојба на 
31.12.2021 година; 

- не е предвиден механизам за контрола и мониторинг од страна на Владата 
на РСМ и  

- не се предвидени средства за обезбедување на доделената финансиска 
поддршка со цел нивно активирање и наплата на средствата во случај на 
неисполнување на утврдените услови и неизвршен поврат од страна на 
корисниците. 

Наведените состојби на неуреден и невоспоставен систем на известување и 
контрола за доделената финансиска поддршка, немањето на информации за 
промените во бројот на вработени кај деловните субјекти корисници на 
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економската мерка, можност деловните субјекти кои не ги исполниле условите 
да не ги вратат средствата во Буџетот на РСМ, создаваат ризик економската 
мерка да не ги даде очекуваните ефекти за задржување и зголемување на 
работните места во државата. 
 
На ден 02.02.2022 година, Владата на РСМ на својата официјална интернет 
страна објавила известување со кое ги информира сите корисници на 
финансиска поддршка преку шестиот пакет на мерки, кои не го исполниле 
наведените услови, најкасно до рокот за поднесување на завршна сметка за 
2021 година да ги вратат средствата во Буџетот на РСМ.  
 
По Нацрт извештајот од Овластениот државен ревизор од Генералниот 
секретаријат на Владата на РСМ доставен е допис со кој информира дека 
Министерство за финансии еднаш неделно доставува податоци за вратени 
средства во Буџетот на РСМ од деловните субјекти кои добиле финансиска 
поддршка од шестиот пакет на економски мерки, но не ги исполниле  
критериумите предвидени со истиот. 
 

3.5. Третиот сет на економски мерки донесени од Владата на РСМ во мај 2020 
година содржи Мерка за поддршка на приватниот сектор за нови пазари, 
конкурентност и модернизација, со планирани средства во вкупен износ од 
1.200.000 илјади денари односно 19,5 милиони евра. Висината, условите, 
начинот и постапката за доделување на средствата се пропишани со Уредбата 
со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста 
на деловните субјекти во текот и во пост Ковид-19 периодот36. 
Како корисници на помошта можат да се јават деловни субјекти за реализација 
на проект според инвестициски план, за купување на основни средства, 
опрема, машини, градба на производни хали, технолошки развој. 
По објавен јавен повик, Комисија за оценка на пријавите на деловните субјекти 
кои се пријавиле на огласот изготвила Извештај со прилог на список на 
одобрени и одбиени апликации, заради склучување на договори со деловните 
субјекти за доделување на финансиска поддршка. Констатиравме дека на 51% 
од деловните субјекти им е доделена финансиска поддршка, а останатите 49% 
не ги исполниле условите за добивање на истата.  
Врз основ на склучените договори, во месец декември 2020 година од Владата 
на РСМ-Генерален секретаријат, како давател на финансиската поддршка, 
исплатени се средства во вкупен износ од 1.063.950 илјади денари (17,3 милиони 
евра), доделени на 389 деловни субјекти.  

                     
36,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 153/20 
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Договорите се обезбедени со меници и менични изјави во форма на нотарски 
акт со извршна клаузула, со важност до 01.03.2022 година, односно 60 дена 
подолго од датумот на поднесување на завршниот извештај, кој деловните 
субјекти се должни да го достават до Генералниот секретаријат најкасно до 
31.12.2021 година. 
За финансиска поддршка согласно со оваа Уредба се применува Законот за 
контрола на државна помош37 и се почитува Привремената рамка на 
Европската комисија за мерки за државна помош за поддршка на економијата 
за време на појавата на Ковид-19. 
 

Со извршениот увид во одредбите од Уредбата, јавниот повик, склучените 
договори, решението од Комисијата за заштита на конкуренцијата и 
поткрепувачката документација поврзана со истите, ревизијата го констатира 
следното: 
- Уредбата и јавниот повик не содржат одредби со кои се дава можност 

деловните субјекти чии пријави биле одбиени (кои преставуваат 49% од 
вкупниот број субјекти кои поднеле барање), да можат правото за добивање 
на финансиска поддршка да го остварат и по пат на 
приговор/жалба/тужба, како и да бидат известени за причините поради 
кои нивните барања се одбиени. Наведеното има за ефект неможност од 
понатамошно постапување на деловните субјекти на кои не им е доделена 
финансиска поддршка за поведување на постапка пред надлежните органи, 
за остварување на своето право, 

- со Уредбата не се пропишани прекршочни одредби со утврдени глоби 
(казни) за деловниот субјект кој не ги искористил средствата за намената 
согласно инвестицискиот план за кој е одобрена поддршката, освен што 
примателот на финансиската поддршка треба да го врати во целост износот 
на добиените средства доколку не ја заврши инвестицијата, поради што 
постои ризик од користење на средствата за други намени; 

- согласно Законот за контрола на државна помош е утврдено дека давателот 
на државна помош, најдоцна до 01 март во тековната година до Комисијата 
за заштита на конкуренцијата треба да достави годишен извештај за 
доделената државна помош во претходната година. И покрај тоа што 
согласно Уредбата, Генералниот секретаријат како давател на финансиска 
поддршка извршил исплата на средствата, во решението од Комисијата за 
заштита на конкуренцијата е утврдено дека Министерството за економија 
треба да го подготви и да го достави наведениот извештај, кој не и беше 
презентиран на ревизијата; 

                     
37 ,,Службен весник на Република Македонија” број 145/10 
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- заклучно со 31.10.2021 година, 69% од деловните субјекти на кои им е 
доделена финансиска поддршка не ја испочитувале пропишаната законска 
обврска38 и до Генералниот секретаријат немаат доставено Извештај за 
текот на реализацијата на проектот (инвестициски план) за кој е добиена 
државната помош; 

- во Уредбата e утврдено дека доколку деловните субјекти заклучно со 
31.12.2021 година не ја завршат инвестицијата или докажат 80% од вредноста 
на истата, средствата добиени како финансиска поддршка треба да ги 
вратат во Буџетот на РСМ или давателот на поддршката ќе ги активира 
мениците кои се со важност до 01.03.2022 година.  
И покрај тоа што министерот за економија, на ден 21.06.2021 година има 
донесено акт за вршење контрола на процесот на имплементација на 
инвестициските проекти и на извештаите кај деловните субјекти на кои им 
е исплатена финансиска поддршка, како и образложенијата добиени од 
страна на одговорните лица на министерството дека наведените контроли 
се отпочнати, констатиравме дека од страна на Министерството за 
економија и Генералниот секретаријат не се спроведени контроли, што 
создава ризик од истекување на важноста на мениците, а со тоа не 
обезбедување на доделените средства и неможност од нивна наплата 
односно поврат на доделените средствата во Буџетот на РСМ.  

Горенаведените состојби придонесуваат процесот на доделување на 
финансиската помош да не е во целост транспарентен, ја намалуваат 
отчетноста за реализацијата на доделените средства, што не овозможува да се 
следи дали истата придонесува за стабилизирање на деловното работење на 
корисниците и за ефикасно заздравување на домашната економија. 

 
По Нацрт извештајот на Овластениот државен ревизор преземени се 
активности и спроведена е контрола на процесот на имплементација на 
инвестициските проекти и на извештаите кај деловните субјекти на кои им е 
исплатена финансиска поддршка, при што констатирани се следните состојби: 
- 130 (сто и триесет) деловни субјекти, што преставува 33% од вкупниот број на 

корисници на финансиска поддршка, заклучно со 31.12.2021 година не 
завршиле минимум 80% од инвестицијата.  

- 16 (шеснаесет) деловни субјекти извршиле поврат на доделените средства во 
Буџетот на РСМ во вкупен износ од 24.825 илјади денари (околу 400 илјади 
евра) и 

- за останатите 114 (сто и четиринаесет) деловни субјекти отпочнати се 
активности за активирање на мениците и меничните изјави во форма на 

                     
38 член 13 од Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за зајакнување на конкурентноста на деловните 
субјекти во текот и во пост Ковид-19 периодот 
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нотарски акт со извршна клаузула со што во Буџетот на РСМ ќе се изврши 
поврат на средства во вкупен износ од 238.684 илјади денари (околу 3,8 
милиони евра).  

 
3.6. Целта на Законот за еднакви можности на жените и мажите39 е 

воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во политичката, 
економската, социјалната, образовната, културната, здравствената, 
граѓанската и која било друга област од општествениот живот. 
Воспоставувањето на еднакви можности е грижа на целото општество, односно 
на сите субјекти во јавниот и приватниот сектор и претставува отстранување 
на пречките и создавање услови за остварување на потполна еднаквост меѓу 
жените и мажите. 
Во студијата објавена од UN Women ,,Влијанието на Ковид-19 врз жените и 
мажите во Северна Македонија”40 објавена во јуни 2020 година е наведено дека:  
еден од домените каде земјата бележи особено значајни родови нееднаквости 
и пред почетокот на кризата е економската сфера. Индексот на родова 
еднаквост на Северна Македонија покажа дека најголемите родови разлики 
меѓу жените и мажите се токму во поглед на економската состојба и пристапот 
до финансиски ресурси, каде жените во просек имаат пониски нето-приходи и 
помали заработувачки споредено со мажите, а со тоа се во поголем ризик од 
сиромаштија споредено со мажите. Законот за еднакви можности на жените и 
мажите наложува вградување на родовата перспектива во секоја фаза од 
процесот на креирање, имплементација, следење и оценка на политиките, а тоа 
се подразбира и во услови на криза и потреба од итни мерки. Сепак, не постојат 
информации кои укажуваат дека при планирањето и дизајнот на економските 
мерки се направени родови проценки и анализи за потенцијалното влијание и 
импактот на мерките на жените и мажите во земјата, имајќи ги предвид 
постојните родови нееднаквости во економската сфера во пред-кризниот 
период”. 
 

Со извршената анализа на бескаматните кредитни линии од РБСМ утврдивме 
дека кредитната линија Ковид 3, содржи четири грант компоненти со кои е 
дадена можност на кредитокорисникот да му се отпушти, односно нема 
обврска за враќање на долгот во износ 30% од износот на кредитот, доколку ги 
исполни условите утврдени за секоја компонента одделно,  од кои првата 
компонента се однесува на жените како дел од сопственичката односно 
раководната структура во кредитокорисникот.  

                     
39 „Службен весник на Република Македонија“ број 6/12, 30/13, 166/14 и 150/15 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 53/21 
40 https://www.preventionweb.net/files/73970_nmrgaassessmentmacedonian.pdf 
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Согласно обработените податоци, од поднесените кредитни барања 
констатиравме дека највисок процент, односно 63,1% од апликантите се 
изјасниле дека ќе ја користат грант компонентата која се однесува за жени и 
тоа: 33% како дел од сопственичката структура, а 30,1% како жени управители. 
Наведената состојба укажува дека во само една економска мерка е посветено 
внимание на родовата еднаквост, укажува дека и покрај започнатите 
активности за воведување на родовата перспектива, воспоставувањето на 
еднаквите можности помеѓу жените и мажите сеуште во мала мера 
придонесува за намалување на родовите нееднаквости во економската сфера 
во Ковид-19 кризниот период. 
 

       IV. ЗАКЛУЧОК 
 

Респектирајќи ги преземените активности на Владата на РСМ за брз одговор и 
амортизирање на последиците од здравствената и економската криза 
предизвикана од вирусот Ковид-19, економските мерки за поддршка и заштита 
на ликвидноста на стопанството, заштита на работните места и водењето 
грижа за ранливите категории на население, констатиравме потреба 
креирањето на политиките и носењето на владините мерки за справување со 
кризата од Ковид-19 вирусот да се врши со среднорочното и долгорочното 
стратешко планирање на државно ниво со дефинирање на стратешки 
приоритети и приоритетни цели, активности за нивно остварување и 
очекувани резултати, што ќе обезбеди следење на резултатите и успешноста од 
реализацијата на економските мерки и ефектите врз македонската економија. 
Недоволните претходни проценки и анализи во фазата на планирањето за 
потенцијалното влијание и импактот што би го имале мерките врз економијата 
во целост, влијаат врз ефикасноста на следењето на реализацијата на 
економските мерки и потврдување на ефектите од истата.  
Во услови на нецелосно воспоставен интегриран систем на евиденција за 
планираните финансиски средства, искористени средства, причини за нивна 
неискористеност, социо-економскиот импакт на секоја од мерките, намалена е 
транспарентноста и отчетноста, што го отежнува вршењето на проценка на 
ефикасноста на реализацијата на финансиските средства и влијанието на 
мерките врз економијата на државата.  
Износот на планирани средства како и предвидените услови и критериуми за 
одобрување и користење на бескаматните кредитни линии, како мерка 
насочена кон подобрување на ликвидноста на деловните субјекти, имале 
влијае врз опфатот и бројот на корисници за нивно ефикасно справување со 
последиците од пандемијата. 
Недоставувањето на извештаи за намената на користење на средствата како 
финансиска поддршка од страна на корисниците, неизвршените контроли кај 
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субјектите од државниот и приватниот сектор за начинот на реализација на 
добиените средства за финансиска поддршка, на процесот на имплементација 
на инвестициските проекти за кои се добиени средствата, упатува на 
нецелосно воспоставен систем на известување и мониторинг  на 
реализацијата на доделените средства, што го отежнува следењето на 
ефектите од економските мерки и нивниот придонес за стабилизирање и 
ефикасно заздравување на домашната економија. 

 

V. ПРЕПОРАКИ 
 

Влада на РСМ да преземе мерки и активности: 
 

1. Да покрене иницијатива за донесување на законска регулатива со која: 
- ќе се уреди поимот пандемија, ќе се пропишат условите по основ на кои 

може да се прогласи вонредна состојба и нејзино продолжување во 
услови на пандемија; 

- ќе се уредат надлежностите и одговорностите на секоја од поодделните 
видови на власт во услови на пандемија и 

- ќе се утврди постапката на носење, делокругот на опфат на прашања/ 
прописи и временското важење на Уредбите со законска сила.  

 

2. Во услови на крупни промени во опкружувањето или потреба од 
справување со вонредни, кризни и други непредвидени состојби, 
планирањето и донесувањето на економски мерки за справување со 
последиците да се врши со:  
- претходно извршени анализи на состојбата и на конкретни проблеми, 

документација за извршени консултации со забелешки и сугестии од 
засегнати страни, образложение за конкретни политики во областите во 
кои ќе се донесат, како и вршење на проценки и анализи на 
потенцијалниот/ посакуваниот импактот на економските мерки врз 
економијата во целост, 

- донесување на стратешки документ, проследен со акциски план, во кој 
ќе се дефинираат стратешки приоритети и конкретни, мерливи и 
временски определени приоритетни цели за нивно остварување, 
носители на планираните активности и очекувани резултати и 

- креирањето на владините програми и потпрограми на годишно ниво да 
биде согласно донесени стратешки документи, со утврдени цели, мерки, 
активности, временска рамка и финансиски средства за реализација, 
надлежни институции за реализација на поставените цели и очекувани 
резултати, со што ќе се мери степенот на реализација и ќе биде основа за 
анализи и податоци, потребни како коректив доколку дојде до промени 
во состојбата.  
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3. Навремено и редовно изготвување на извештаи за економските мерки, со 
цел  зголемување на транспарентноста и отчетноста, како на планираните  
и доделените финансиски средства така и за степенот на реализацијата на 
мерки, како и квартални извештаи за спроведените економски мерки, со 
податоци за износите на помошта, по категорија корисници, условите и 
критериумите за распределба на доделените финансиски средства и  
податоци за 50-те најголеми корисници на помош на секој квартал со износ 
на доделена помош.  

 

4. Во услови на финансиска поддршка за државниот сектор со средства од 
Буџетот на РСМ, потребно е:  
- одлуките донесени од страна на Владата на РСМ, да се објавуваат во 

Службен весник на РСМ;  
- распределбата да се врши со утврдени критериуми за избор на 

институциите кои ќе бидат поддржани, заради транспарентен избор и 
еднаков третман на сите институции, како и критериуми за висината на 
средствата кои ќе се доделат на секоја институција; 

- да се утврди намената за која треба да се искористат средствата и  
- вршење на контроли на користење на средствата согласно законските и 

договорните одредби.  
 

5. Во законските и другите правни акти со кои се доделува финансиска 
поддршка, да се уредат: 
- одредби со кои ќе се овозможи право на приговор/жалба/тужба, на 

деловните субјекти на кои не им доделена финансиска поддршка и 
- прекршочни одредби за деловните субјекти кои финансиската 

поддршка не ја користат за намената за која е доделена. 
 

6. Продолжување со започнатите активности за вршење на контрола кај 
корисниците од приватниот сектор за доделената финансиската поддршка 
за задржување односно зголемување на бројот на вработени, како дел од 
шестиот пакет економски мерки. 
 

7. Вградување на родова перспектива при носење на економските мерки, со 
претходно направени проценки и анализи за потенцијалното влијание на 
истите врз жените и мажите во земјата. 

 

Владата на РСМ во соработка со: 
 

8. Одговорните лица во Министерството за финансии  да извршат 
ажурирање на Извештајот за статусот на реализација на економски мерки 
за справување со криза од Ковид-19, со целосни податоци во однос на 
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планирани, искористени, неискористени средства, како и износ на 
имплементација. 

 

9. Одговорните лица на Развојна банка на Северна Македонија , при 
пласирање на поволни кредитни линии за поддршка на деловните субјекти 
заради реализација на одделни проекти или програми на Владата на РСМ,  
да утврдат услови и критериуми достапни за поголем број деловни субјекти, 
воедначени критериуми во услови на повеќе кредитни линии, а контролата 
на исполнувањето на условите да се врши врз основа на целокупна 
документација. 

 

10. Одговорните лица во Министерство за економија  да продолжат со 
започнатите активности за поврат на средствата во Буџетот на РСМ од 
деловните субјекти кај кои при вршење на контролите е констатирано дека 
не ги исполниле обврските за кои ја добиле финансиската поддршка за 
нови пазари, конкурентност и модернизација.  
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Прилог број 4 
 

Одговор 
на забелешки по  

Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор 
 
Добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената ревизија на успешност 
на тема: “Економски мерки на Владата на РСМ за справување со кризата 
предизвикана од вирусот Ковид-19“ и тоа: 

- Известување по Нацрт извештајот за извршена ревизија на успешност, број 
45-2281/1 од 11.03.2022 година од Мухамед Зеќири, генерален секретар на 
Владата на РСМ, заведено во Државниот завод за ревизија под број 11-654/6 
од 16.03.2022 година и 

- Коментари по Нацрт извештајот за извршена ревизија на успешност, број 18-
2021/1 од 07.04.2022 година, од м-р Крешник Бектеши, раководното лице на 
Минисетстрво за економија, заведени во Државниот завод за ревизија под 
број 11-654/7 од 12.04.2022 година. 

 
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е следното:  
 
Влада на Република Северна Македонија 
 

1. Забелешката на препораката број 6 која се однесува на потребата од 
интензивирање на активностите за вршење на контрола кај корисниците од 
приватниот сектор за доделената финансиска поддршка, претставува 
известување за преземени активностите од страна на Владата на РСМ за 
надминување на утврдената состојба. Во прилог нa известувањето достaвен е 
допис со кој Генералниот секретаријат на Владата на РСМ информира дека 
Министерство за финансии доставува еднаш неделно податоци за вратени 
средства во Буџетот на РСМ од деловните субјекти кои добиле финансиска 
поддршка од шестиот пакет на економски мерки, но не ги исполниле 
критериумите предвидени со истиот. Превземените мерки ќе бидат соодветно 
обелоденети во точка 3.4. од Конечниот извештај на овластениот државен 
ревизор, а дадената препорака соодветно прилагодена. 
 

2. Забелешката на препораката број 10  која се однесува на потребата Владата на 
РСМ, во соработка со одговорните лица во Министерство за економија, да 
отпочнат со вршење на контроли кај деловните субјекти кои добиле 
финансиска поддршка за нови пазари, конкурентност и модернизација 
претставува известување за преземени активности за надминување на 
утврдената состојба. Во ивестувањето е наведено дека извршено е активирање 
на мениците кај оние деловни субјекти кои заклучно со 31.12.2021 година не 
завршиле минимум 80% од инвестицијата. За преземените активности  
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доставени се докази од страна на Министерството за економија, поради што 
истите ќе бидат соодветно обелоденети во точка 3.5. од Конечниот извештај на 
овластениот државен ревизор, а дадената препорака соодветно прилагодена. 

  
Министертво за економија 
 
3. Забелешката на констатираната состојба во точка 3.5 алинеја 1,  која се однесува 

на отсуство на одредби во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка 
за зајакнување на конкурентноста на деловните субјекти во текот и во пост 
Ковид-19 периодот и во објавениот Јавен повик, со кои се дава право на 
приговор/жалба/тужба на деловните субјекти чии пријави за добивање на 
финансиска поддршка биле одбиени, претставува известување дека правото 
на правна заштита деловните субјекти можеле да го остварат со примена на 
Законот за општата управна постапка, која состојба овластениот државен 
ревизор ја имаше во предвид во текот на вршење на ревизијата.  
Имено, Комисија за оценка на пријавите на деловните субјекти изготвила 
Извештај со прилог на список на одобрени и одбиени апликации, но деловните 
субјекти чии пријави биле одбиени и кои преставуваат 49% од вкупниот број 
субјекти кои поднеле барање, не биле известени ниту за извршениот избор 
ниту за причините поради кои нивните барања биле одбиени, поради што 
истите не биле во можност правото за добивање на финансиска поддршка да го 
остварат по пат на правна заштита дури и согласно Законот за општата управна 
постапка.  
Понатаму, овластениот државен ревизор имаше во предвид дека правните 
лекови за добивање на правна заштита, уредени во член 104 од наведениот 
закон: жалба, повторувањето на постапката и приговор, во овој случај не се 
загарантирани со закон односно со наведената Уредба, поради што деловните 
субјекти можеле да поведат управен спор. Но, имајќи ја предвид потребата од 
итност за финансиска поддршка на деловните субјекти во услови на пандемија, 
се наметнува потреба од примена на член 104 став 3 од Законот за општата 
управна постапка, каде е предвидено дека правната заштита може да биде 
уредена во закон. 
 

4. Забелешката на констатираната состојба во точка 3.5 алинеја 2, која се 
однесува за непропишани прекршочни одредби со утврдени глоби (казни) за 
деловните субјекти кои добиената финансиската поддршката не ја 
искористиле за намената за кој е одобрена, претставува известување дека 
договорите се обезбедени со меници и менични изјави во форма на нотарски 
акт со извршна клаузула со важност до 01.03.2022 година, која состојба  
овластениот државен ревизор ја имаше во предвид и истата е обеледонета во 
точка 3.5. став 5 од ревизорскиот извештај. 
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5. Забелешката за констатираната состојба во точка 3.5 алинеја 3 , која се 
однесува за потребата од доставување на Годишен извештај за доделената 
државна помош до Комисијата за заштита на конкуренцијата, претставува 
известување за причините за недоставување на истиот, која состојба 
овластениот државен ревизор соодветно ја има обелоденото во ревизорскиот 
ивештај. 

 
6. Забелешката за констатираната состојба во точка 3.5 алинеја 5 , која се 

однесува за не извршени контроли на процесот на имплементација на 
инвестициските проекти и на извештаите кај деловните субјекти на кои им е 
исплатена финансиска поддршка, заради потребата од поврат на доделените 
средства во Буџетот на РСМ од деловните субјекти кои заклучно со 31.12.2021 
година не завршиле минимум 80% од инвестицијата, претставува известување  
за преземени активности по дадените препораки. Имено од страна на 
надлежните институции спроведени се контроли и извршен е поврат на 
добиените средства во Буџетот на РСМ од деловните субјекти кои не ги 
исполниле критериумите за исплатената поддршка како и превземени 
активности за активирање на мениците за поврат на средства во Буџето на РСМ 
кај дел од субјкетите кои исто така не ги исполниле критериумите за 
исплатената поддршка. Превземените мерки ќе бидат соодветно обелоденети 
во точка 3.5. од Конечниот извештај на овластениот државен ревизор, а 
дадената препорака соодветно прилагодена. 
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