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Почитувани,
Пред нас е уште еден годишен извештај кој на сумарен начин
ги прикажува резултатите од нашето работење во 2015 година.
Државниот завод за ревизија во 2015 година реализираше
програма за работа со која беа опфатени сите видови на ревизии,
а посебен акцент беше ставен на ревизиите на успешност. За
одбележување е фактот дека две од нив беа кооперативни
ревизии, се спроведоа во соработка со врховните ревизорски
институции од ЕУ и регионот. Државниот завод за ревизија
во 2015 година, произведе 79 извештаи. Тие содржат важни
информации и голем број на препораки кои се од значење
за подобрување на финансиското управување и одговорното
трошење на јавните пари од страна на субјектите на ревизија.
При изборот и дефинирањето на опфатот на ревизиите, како и
досега, се водевме од начелата на транспарентно и наменско трошење на јавните пари и
квалитетот на јавните услугите кои ги заслужуваат граѓаните на Република Македонија.
Следејќи ја Стратегија за развој на Државниот завод за ревизија 2013-2017 и нејзините
пет клучни цели, во 2015 година се реализираа активности во насока на максимизирање
на придонесот на Државниот завод за ревизија во јакнењето на финансиската контрола и
одговорност во јавниот сектор на Република Македонија.
Професионалната надградба на вработените беше реализирана преку повеќе обуки од
областа на ревизијата и користењето на надградената ИТ инфраструктура во Државниот
завод за ревизија, поврзани со примената на системот за управување со ревизиите (Audit
Management System). Интерните обуки како и учествата на меѓународни семинари во
текот на 2015 година придонесоа за високата професионалниот и посветеност на нашите
вработени кои го сочинуваат јадрото на постигнатите резултати и овозможуваат непречена
мисија на Државниот завод за ревизија. На сите вработени, искрено им честитам!
На меѓународен план, покрај редовните активности и кооперативните ревизии Државниот
завод за ревизија оствари значаен напредок во реализацијата на проектот со Канцеларијата
на главниот ревизор на Норвешка насочен кон подобрување на ефикасноста и квалитетот
на ревизијата со примена на систем за управување со ревизиите (Audit Management
System). Во 2015 година активностите беа фокусирани на дизајнирање и тестирање на
софтверско решение за модулите на АМS и обуки за вработените за користење на новата ИТ
инфраструктура.
Регулирањето на уставноста на Државниот завод за ревизија и воспоставување на редовен
и ефективен механизам за разгледување на ревизорските извештаи во Собранието на
Република Македонија, по угледот на европската пракса, се наши долгогодишни приоритети
кои посакуваме да бидат реализирани што поскоро.
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Тоа ќе овозможи нашите ревизорски извештаи во Собранието да добијат заслужено
внимание, кое e од значење за подобрување на финансиското управување и одговорното
трошење на јавните пари од страна на субјектите на ревизија.
Во состав на Годишниот извештај редовно го приложуваме и мислењето на независниот
надворешен ревизор за финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2015
година.

Главен државен ревизор
м-р Тања Таневска
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МИСИЈА
Државниот завод за ревизија (ДЗР) е Врховна ревизорска институција во Република Македонија
која има за цел навремено и објективно да го информира Собранието, Владата, другите
носители на јавни функции и јавноста за ревизорските наоди од спроведените ревизии.
Државниот завод за ревизија обезбедува поддршка на Собранието на РМ во исполнувањето
на неговите надлежности преку идентификацијата и презентацијата на неправилностите,
случаите на противзаконско работење и можни случаи на корупција и злоупотреба на
функцијата.
Преку јасните и ефективни препораки ДЗР обезбедува поддршка на државните институции и
корисници на јавните средства за унапредување на управувањето на истите. На тој начин ДЗР
придонесува за подобрување на животот на граѓаните на Република Македонија.

НЕЗАВИСНОСТ
Како независен надворешен ревизор ДЗР врши ревизија на јавните приходи и јавните
расходи во согласност со ревизорските стандарди на Меѓународната организација на врховни
ревизорски институции (INTOSAI).
Независноста на ДЗР е гарантирана со Законот за државната ревизија, кој за прв пат е донесен
во 1997 година и во текот на годините е повеќе пати менуван и дополнуван. Во 2010 година е
донесен новиот Закон за државната ревизија кој што претставува понатамошно усогласување
со Мексико декларацијата за независност на врховните ревизорски институции и основните
принципи на Лима декларацијата за правилата и насоките на ревизијата. Со овој закон се
регулира позицијата на ДЗР и законот му дава на ДЗР широк мандат да врши ревизии на
регуларност и на успешност, со пристап до сите неопходни информации. ДЗР има финансиска
независност и овластување да управува со сопствените ресурси. ДЗР има слобода да
одлучува за предметот и содржината на ревизиите и има доволно механизми за следење на
препораките, за да се осигури дека субјектите соодветно ги имплементирале препораките
дадени во ревизорските извештаи.
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ВРЕДНОСТИ
Вредности по кои ДЗР сака да биде препознатлив:
•

Професионални вештини – се реализираат преку стручниот пристап во работењето, со
примена на усвоените стандарди, искуства и вештини,

•

Тимска работа – за реализација на работните задачи се формираат тимови, кои преку
соработка, конструктивност и посветеност на вршењето на работите, придонесуваат во
успешно остварување на целите на ревизијата,

•

Совесност и професионална етика – извршувањето на работните задачи, вклучува
непристрасност, ефикасност и грижа за постигнување на заедничките цели,

•

Независност – на раководството и овластените државни ревизори и државни ревизори
во однос на субјектите на ревизија, државните институции и други корисници на јавни
средства,

•

Одговорност – подразбира вршење на работните задачи, одговорно, точно, разбирливо и
коректно.

СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ
Државната ревизија ја извршуваат 94 вработени, овластени државни ревизори, државни
ревизори и вработени за административна поддршка, организирани во 3/три/сектори кои
се директно вклучени во процесот на ревизијата (сектори за ревизија) и покриваат различни
области од јавниот сектор, 1/еден/ сектор за унапредување на ревизијата и следење на
меѓународната пракса за имплементација на меѓународните стандарди, 1/еден/ сектор за
ревизија на информациските системи и 2/два сектори (правни работи и финансиски прашања)
за административна поддршка. Воедно, во рамки на организацијата функционираат и 2/две/
одделенија за човечки ресурси и внатрешна ревизија.
Ревизијата ја вршат 82 ревизори од кои 70 поседуваат уверение за овластен државен ревизор.
Од вкупниот број на вработени 99% се со универзитетско образование од областа на
економските, правните науки, информатичката технологија и други области, а во континуитет
се зголемува и процентот на вработените кои се стекнале со академски степен на магистер.
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БУЏЕТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
Согласно Законот за државната ревизија (Сл. Весник бр. 66/10, 145/10, 158/11, 43/14, 154/15,
192/15) финансирањето на Државниот завод за ревизија се обезбедува од Буџетот на
Република Македонија. Потребните средства за работа на предлог на Државниот завод за
ревизија ги утврдува Собранието на Република Македонија.
Вкупниот буџет на Државниот завод за ревизија во 2015 година изнесуваше 99.980 илјади
денари. Од нив 96 % се средства обезбедени од централниот буџет и 4% се сопствени
приходи. Прикажаните сопствени извори на средства на сметката приходи наплатени од
органи потекнуваат од наплатени средства за ревизии извршени пред стапувањето на сила
на новиот Закон за државната ревизија донесен во 2010 година, согласно кој средствата за
работа на Државниот завод за ревизија се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

140.000

Одобрени средства од Буџетот на РМ
Одобрени средства од Буџетот на РМ по години
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РАСХОДИ ВО 2015 ГОДИНА
други административни расходи
11%

капитални расходи
1%

комунални услуги
5%
расходи за ревизии на терен
4%

плати
79%

Од аспект на структурата на расходите на Државниот завод за ревизија, 79% се наменети за
плати на вработените, 4% за вршење ревизии на територијата на Република Македонија, 5%
за комунални услуги, 11% за други административни расходи и 1% за капитални расходи.
Во текот на 2015 година продолжи реализацијата на проектот МАК-12/0015 „Имплементација
на систем за управување со ревизијата“ финансиран со средства од донација одобрена од
Министерството за надворешни работи на Норвешка. Целта на проектот е подобрување на
ефикасноста и квалитетот на ревизорската работа со примена на систем за управување со
ревизијата.
Одобрениот буџет во 2015 година за реализација на активностите планирани со проектот
МАК-12/0015 изнесуваше 19.025 илјади денари. Од нив, Државниот завод за ревизија
реализираше 9.503 илјади денари, додека останатите средства се пренесуваат во наредната
година. Од вкупните расходи, 25% се однесуваат на расходите наменети за обуки и надградба
на знаењата и вештините на ревизорите за примена на новиот систем за управување со
ревизијата, 24% за други административни расходи и 1% за комунални услуги.
Најголем дел, 50% од вкупните расходи, беа наменети за капитални расходи. Од нив, 90%
беа наменети за набавка на софтверски решенија за виртуелизација на новиот систем за
управување со ревизијата, антивирусна заштита и набавка на пакет алатки за канцелариско
работење (лиценци Office Professional Plus 2016). Останатите финансиски средства беа
наменети за набавка и инсталација на опрема за надградба на ИТ инфраструктурата во
Државниот завод за ревизија која е неопходна како техничка поддршка за новиот софтвер за
управување со ревизијата.
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РАСХОДИ ОД ДОНАЦИЈА ВО 2015 ГОДИНА
капитални расходи
50%

расходи за обуки, усовршување
и надградба на ревизорите
25%

комунални услуги
1%
други административни
расходи
24%

ЕДУКАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ РЕВИЗОРИ
Согласно стратешките определби на Државниот завод за ревизија и Годишната програма
за работа за 2015 година, продолжи континуираното надградување на професионалните и
стручни способности на ревизорите и раководниот кадар во институцијата, што придонесува
за воспоставување објективен систем за оцена на степенот и квалитетот при исполнувањето
на работните задачи.
Обуката на вработените се извршува низ повеќе форми: организирање интерни обуки
во рамките на институцијата, со предавачи од вработените и користење на надворешни
експерти; обука на работно место, учество на курсеви, семинари, работилници, организирани
од работни групи/комитети на INTOSAI/EUROSAI, Европскиот суд за ревизија, СИГМА и други
меѓународни професионални организации и асоцијации.
Во текот на 2015 година обуките во ДЗР се реализираа во следните области:
• Практична примена на МСС;
• Обука на вработените во ДЗР за користење на надградената ИТ инфраструктура;
• Зајакнување на етиката во врховните ревизорски институции;
• Презентирање на новите прирачници за ревизија на регуларност и за ревизија на
успешност и за тек на ревизија на регуларност;
• Најнови измени и дополнувања на Законот за јавни набавки во соработка со Бирото за
јавни набавки.
11
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СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ
Остварувањето на стратешките цели утврдени во:
Стратегијата за развој на ДЗР 2013-2017, Стратегијата за
управување со човечки ресурси 2013-2017 и ИТ Стратегијата
2013-2017, продолжува и во текот на 2015 година со
непроменлив интензитет.
Реализацијата на целите утврдени во Стратегијата за
развој на ДЗР обезбедува континуирано унапредување
на работата на ДЗР, развој на квалитетот на државната
ревизија, преку подобрување на квалитетот на извршените
ревизии и следење на ефектите од извршените ревизии,
системот на управување со институционалните капацитети
на ДЗР, како и другите цели утврдени со Стратегијата.

Во 2015 година преземени се голем број на активности за реализација на стратешките цели,
од аспект на:
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•

Осигурување на квалитетот на ревизиите, како постапка на оценка на функционирање на
контролите на квалитет, се спроведува на начин утврден во Упатството за осигурување
на квалитет на ревизиите. Со извршеното осигурување на квалитет во 2015 година,
независниот тим за проверка даде насоки на кој начин да се осигури правилна примена
на методолошките акти и добрата пракса во ревизиите.

•

Надминување на системските слабости утврдени во ревизорските извештаи, со
укажување на идентификуваните системски слабости во секој поединечен ревизорски
извештај, како и нивно сумарно прикажување во Годишниот извештај на Државниот
завод за ревизија.

•

Воспоставување на електронскиот систем за управување со процесот на ревизијата
(AMS), во соработка со Канцеларијата на главниот ревизор на Норвешка (OAGN).

•

Унапредување на постојниот систем за финансиско управување и контрола во Државниот
завод за ревизија, согласно меѓународните стандарди за внатрешна контрола и Законот
за јавна внатрешна финансиска контрола, преку донесување и имплементација на
повеќе процедури за значајни процеси.

•

Извршување на функцијата на внатрешна ревизија во ДЗР, донесување на План за
извршување на внатрешната ревизија за 2015 година и спроведување на истиот.

•

Со цел усогласување на организационата поставеност со Законот за административни
службеници и Колективниот договор донесени се нови интерни акти за внатрешна
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организација и систематизација на работните места во Државниот завод за ревизија,
со што ќе бидат реализирани и стратешките цели на Државниот завод за ревизија, за
понатамошен развој на квалитетот на државната ревизија, а со тоа и понатамошно
унапредување на функционалната, организациската и кадровската структура.
•

Државниот завод за ревизија како член активно учествува во активностите на EUROSAI
Работната група за етика и ревизија.

•

Понатамошно популаризирање на улогата и значење на државната ревизија со
публикување на Стратегијата за развој на ДЗР 2013 – 2017 година, на македонски
и англиски јазик во печатено колор издание, со што ја направи достапна за сите
заинтересирани страни и пошироката јавност.

•

Останатите активности за реализација на стратешките цели во однос на едукацијата на
вработените, имплементацијата на меѓународни стандарди на врховните ревизорски
институции во методолошките акти и праксата за државна ревизија, информатичката
технологија и ИТ ревизија, соработката со надлежни органи, меѓународната соработка
и транспарентноста, се образложени во соодветните поглавја на овој Годишен извештај.

Во однос на стратешките цели кои треба да се реализираат во наредниот период, Државниот
завод за ревизија достави предлог фише за Твининг проект насловен „Понатамошно
зајакнување на капацитетите и ефикасноста на Државниот завод за ревизија за вршење
на државна ревизија“, кој ќе биде финансиран од ИПА фондовите на ЕУ, a планирано е да
започне во 2017 година. Како резултати на проектот се планирани повеќе активности во
насока на зајакнување на соработката на ДЗР со Собранието на Република Македонија, како
и за изготвување на методологија и план за повеќегодишно планирање на ревизиите.
Согласно утврдените цели во Стратегијата за управување со човечки ресурси на ДЗР, во
текот на 2015 година се обезбеди континуирано стручно усовршување, обучување како
и унапредување на вработените, со цел кариерно напредување од пониски на повисоки
работни места, што овозможи висок квалитет во извршувањето на ревизиите и другите
сфери на работењето.
Реализацијата на ИТ Стратегијата на Државниот завод за ревизија 2013-2017 во текот на
2015 година продолжи преку континуирано надградување на информацискиот систем на
Државниот завод за ревизија, во согласност со развојот на новите технологии и стандарди.
Исто така, се спроведе обука за администрација и одржување на информацискиот систем,
како и обука за вработените за користење на системот. Воедно се имплементирани нови
апликации кои претставуваат водилки во процесите на ревизија.
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РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ И МЕТОДОЛОГИЈА
Ревизорските стандарди обезбедуваат упатства за ревизорите во одредување на опфатот на
ревизорските чекори и постапки кои треба да се применат во спроведувањето на ревизиите
и се состојат од критериуми во однос на кои квалитетот на резултатите од ревизиите се
оценува. Прирачниците и упатствата ги водат ревизорите како тоа може да се обезбеди.
Имплементацијата на Меѓународните стандарди на врховните ревизорски институции
(ISSAI) во методолошките акти на ДЗР, овозможува понатамошен развој на квалитетот на
ревизиите на регуларност и ревизиите на успешност.
ДРЖАВЕН ЗАВоД ЗА РЕВИЗИЈА

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ПРИРАЧНИК ЗА РЕВИЗИЈА НА усПЕшНост

Република Македонија
Државен завод за ревизија
ул. Македонија 12/3
Палата Македонија
1000 Скопје
Тел: ++389 2 3211 262
Факс: ++ 389 2 3126 311
E-mail: dzr@dzr.dov.mk
www.dzr.gov.mk

ПРИРАЧНИК ЗА РЕВИЗИЈА НА РЕГУЛАРНОСТ

Република Македонија
Државен завод за ревизија
ул. Македонија 12/3
Палата Македонија
1000 Скопје
Тел: ++389 2 3211 262
Факс: ++ 389 2 3126 311
E-mail: dzr@dzr.dov.mk
www.dzr.gov.mk

Согласно извршената анализа за усогласеност со ISSAI и Стратегијата за имплементација на
ISSAI стандардите, беа донесени Прирачникот за ревизија на регуларност и Прирачникот за
ревизија на успешност, со анекси за сите фази во ревизијата, чија имплементација започна
во 2015 година.
За полесно и поедноставно справување со предизвиците во процесот на ревизија, во текот
на 2015 година беше изготвен и Прирачник за спроведување на препораките, а започна
подготовката и на Прирачникот за ИТ ревизија, со што продолжува усогласувањето на
методолошките акти на ДЗР со ISSAI стандардите, согласно извршените анализи за процена
на степенот на усогласеност со ISSAI и Стратегијата за имплементација на ISSAI стандардите.
Во таа насока ќе продолжи преведувањето на Меѓународните стандарди на ВРИ (ISSAI),
методолошки упатства и друга стручна литература од областа на ревизијата, издадени од
комитети и работни групи на INTOSAI, на македонски јазик, со цел нивно усогласување и
имплементација во ревизорската пракса.
Воедно, се изврши усогласување на Упатство за осигурување на квалитет на ревизиите и
Упатството за контрола на квалитет со новите методолошки акти и ISSAI стандардите.
Согласно стандардите и насоките од Упатство за осигурување на квалитет на извршените
ревизии, во текот на 2015 година продолжи реализацијата на Годишниот план за осигурување
на квалитет во ревизијата.
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Стручен тим на овластени државни ревизори, изврши 3/три/ проверки за осигурување на
контрола на квалитет на ревизиите на:
• Министерството за одбрана,
• НУ Национална галерија на Македонија и
• ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија.
Исто така, согласно Годишниот план за осигурување на квалитет во ревизијата, стручниот
тим на овластени државни ревизори изврши проверка на спроведување на препораките
содржани во извештаите за осигурување на контрола на квалитетот на ревизиите кај:
• Апелационен суд Штип,
• ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија и
• ЈНУ Институт за национална историја.

СОРАБОТКА СО НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ
Согласно Законот за државната ревизија, Државниот завод за ревизија до Собранието на
Република Македонија го достави на разгледување Годишниот извештај за извршените
ревизии и за работењето на Државниот завод за ревизија за 2014 година.
На продолжението на Шеесет и втората седница, одржана на 21 август 2015 година,
Собранието на Република Македонија го разгледа извештајот и усвои заклучоци со кои
констатира дека Државниот завод за ревизија како независна врховна ревизорска институција
ги извршува активностите согласно Законот за државната ревизија, Мексико декларацијата
за независност и основните принципи на Лима декларацијата за правилата и насоките на
ревизијата и навремено и објективно го информира Собранието за ревизорските наоди од
извршените ревизии.
Воедно, во заклучоците констатира дека ДЗР треба да продолжи да ги презема сите
активности со цел надминување на констатираните состојби во ревизорските извештаи, да
упатува јасни препораки до субјектите, а субјектите предмет на ревизија да постапуваат по
препораките на ДЗР и да го зајакнат контролниот систем, со што процентот на изразените
позитивни мислења за финансиските извештаи ќе се зголеми.
Во текот на 2015 година, а согласно обврските утврдени со Законот за државната ревизија,
Државниот завод за ревизија до Собранието на РМ ги достави сите конечни ревизорски
извештаи.
Државниот завод за ревизија соработува и со другите надлежни органи и во текот на 2015
година, а во рамки на реализацијата на Годишната програма за работа на Државниот завод
за ревизија за 2015 година, до Јавното обвинителство доставени се 6/шест/ревизорски
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извештаи поради основано сомнение за сторен прекршок /кривично дело и еден ревизорски
извештај до Државната комисија за спречување корупција.
Државниот завод за ревизија активно соработува со сите државни органи во насока
на спречување и намалување на корупцијата, во рамки на Протоколот за соработка за
превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси. Државниот завод за ревизија
учествува во реализацијата на Националната програма за усвојување на правото на
Европската унија (НПАА) преку активностите предвидени во Поглавје 3.23. Правосудство
и фундаментални права, Подрачје – Антикорупциска политика и Поглавје 3.32 Финансиска
контрола, Подрачје – Надворешна ревизија, како и во работата на Меѓуресорското тело за
спречување на корупцијата.
Во извештајот на експертската мисија на TAIEX за проценка на ризик од корупција во јавниот
сектор на Република Македонија, изработен од д-р Јуре Шкребец, член на мисијата, во
делот кој се однесува на најдобрите пракси во Македонија во менаџмент со ризик пишува:

„Од сите институции каде остварив средба за време на мојата мисија во Скопје, најдов
пример на добра пракса во врска со процесот за управување со ризик, во Државниот
завод за ревизија (во натамошниот текст ДЗР). ДЗР не само што го почитува Упатството
за управување со ризик туку, исто така, ги зема во предвид и останатите меѓународни
примери и насоки за вршење соодветна проценка на ризик. ДЗР врши детална проценка на
внатрешните и надворешните фактори кои може да претставуваат закана за институцијата,
без разлика каква е природата на ризикот/заканата. ДЗР има посебни методи и форми за
вршење соодветна проценка и евалуација… Препорачувам Македонија да ја разгледа оваа
пракса како пример за останатите.”
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ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ИТ РЕВИЗИЈА
Една од стратешките цели на Државниот завод за ревизија е развој и употреба на
информатичката технологија и нејзина рационална и ефикасна примена во ревизијата.
Во контекст на тоа обезбедено е непречено функционирање на инфраструктурата на
информацискиот систем на Државниот завод за ревизија, и имплементирани се: систем
за централизирано чување и размена на податоци, за електронската пошта, систем за
архивско работење, систем за внатрешно информирање на вработените, интегриран
финансиски информационен систем и систем за анализа на податоците од ревизорските
извештаи. Притоа се води грижа за достапност на податоците од страна на авторизиран
корисник, доверливост, интегритет, безбедно чување на податоците на централна локација,
усогласеност со законите, редовно правење на резервна копија (backup), заштита од физички
и логички пристап на податоците.
Во 2015 година целосно се имплементирани апликациите: Тек на ревизијата на регуларност
и Тек на ревизијата на успешност, кои претставуваат водилки во процесите на ревизија.
За ревизорите e обезбеден пристап на интернет при извршување на ревизорски задачи на
терен.
Во рамките на проектот „Подобрување на ефикасноста и квалитетот на ревизорската работа
со употреба на систем за управување со процесот на ревизија (Audit Management System
(AMS))“, кој е финансиран од грант од Кралството Норвешка и се реализира со техничка
помош од Канцеларијата на главниот ревизор на Норвешка, со избраниот добавувач за
изработка и имплементација на системот за управување со процесот на ревизија (Audit
Management System (AMS)) изготвена е функционална спецификација за системот. АМS
системот е во развој и согласно планираната динамика се тестираат модулите.
Составен дел на финансиската ревизија е употребата на компјутерски потпомогнати
ревизорски техники (CAATs), како и употребата на ИДЕА софтверот за анализа на податоците
од кои се генерираат финансиските извештаи.
Согласно стандардите за ревизија, ревизијата на информациските системи е составен
дел од ревизиите на регуларност односно ревизиите на успешност, при што се оценуваат
политиките и постапките во ИТ опкружувањето на субјектот на ревизија, со цел да се обезбеди
уверување дека се воспоставени соодветни контроли и механизми за примена. Државниот
завод за ревизија, со ревизиите кои се однесуваат на информациските системи, укажува на
потребата од донесување односно ажурирање на Стратегија за развој на информациските
системи, како и пропишување, одобрување и имплементирање на безбедносни политики
и процедури во системите со што ќе се подобри управувањето со ИТ ресурсите, согласно
приоритетите за развој на ревидираниот субјект, а воедно ќе се намали ризикот од
неефикасна заштита на информацискиот систем, губење или оштетување на податоците,
неточност и не веродостојност на записите и неовластен пристап до доверливи податоци.
17

Државен завод за ревизија

Р. бр.

18

РЕВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ НИЗ БРОЈКИ

ГП
2015

1

Ревизорски извештаи за Ревизија на финансиски извештаи и усогласеност со
закони и прописи

47

2

Ревизорски извештаи за Ревизија на успешност

18

3

Ревизорски извештаи за Ревизија на успешност / Закон за јавна внатрешна
финансиска контрола

13

4

Ревизија на специфични елементи, сметки или ставки на финансиски
извештаи

1

5

Ревизорски извештаи доставени до законските застапници на субјектите кои
се ревидирани

79

6

Ревизорски извештаи доставени до Јавен обвинител на Република
Македонија (ЈОРМ)

6

7

Ревизорски извештаи доставени до Собранието на Република Македонија

79

8

Субјекти опфатени со ревизија

410

9

Наоди во ревизорските извештаи

858

10

Препораки во ревизорските извештаи

700

11

Ревидирани јавни приходи ( милиони денари )

149.343

12

Ревидирани јавни расходи ( милиони денари )

13.693
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ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ И ИЗДАДЕНИ ИЗВЕШТАИ
Во 2015 година извршени се 53 ревизии (2014 - 103 ревизии) од кои 21 ревизија на
регуларност, една тематска ревизија, 18 ревизии на успешност и 13 ревизии на успешност,
кои се однесуваат на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија.
Од извршените ревизии издадени се 79 ревизорски извештаи (2014 – 116), од кои 47
извештаи за ревизија на регуларност, еден извештај од извршена тематска ревизија, 13
извештаи од ревизиите на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна
ревизија и 18 извештаи од извршена ревизија на успешност.
Преглед на извршени ревизии и нивна структура
Годишна програма на ДЗР

2015

Вид на ревизија

2014

Број на извршени ревизии и структура
Број

Учество
во %

Број

Учество
во %

2

3

4

5

Финансиска ревизија и ревизија на усогласеност

21

40%

17

16%

Тематска ревизија / за посебни намени

1

2%

-

0%

Ревизија на успешност / ЗЈВФК

13

24%

80

78%

Ревизија на успешност

18

34%

6

6%

Вкупно извршени ревизии

53

100

103

100

1

ревизија на успешност
34%

финансиска ревизија
и ревизија на усогласеност
40%

тематска ревизија /
за посебни намени
2%
ревизија на
успешност / ЗЈВФК
24%
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Преглед на издадени извештаи и структура
Годишна програма на ДЗР

2015

Вид на ревизија

Број на издадени извештаи и структура
Број

Учество во %

Број

Учество во %

2

3

4

5

Финансиска ревизија и ревизија на усогласеност

47

60%

30

26

Тематска ревизија / за посебни намени

1

1%

-

-

Ревизија на успешност / ЗЈВФК

13

16%

80

69

Ревизија на успешност

18

23%

6

5

Вкупно извештаи

79

100

116

100

1

ревизија на успешност
23%

ревизија на
успешност / ЗЈВФК
16%

тематска ревизија /
за посебни намени
1%
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2014

финансиска ревизија и ревизија
на усогласеност
60%
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СУБЈЕКТИ ОПФАТЕНИ СО РЕВИЗИЈА
Државниот завод за ревизија со Годишната програма за работа ги дефинира субјектите и
областите, утврдени согласно критериумите за избор на субјекти и теми на ревизија, кои ќе
бидат ревидирани на годишно ниво.
Опфатот на државната ревизија од аспект на бројот на ревидираните субјекти, ги опфаќа и
субјектите кои задолжително се ревидираат секоја година, согласно Закон.
За постигнување на целите на извршените ревизии, во зависност од тоа дали се спроведува
ревизија на регуларност или ревизија на успешност, во текот на 2015 година, со ревизија се
опфатени 410 субјекти од сите извршени ревизии. Во следниот преглед е дадена структурата
на опфатените субјекти со ревизиите, по видови ревизии.
Преглед на ревидирани субјекти и субјекти опфатени со ревизиите на успешност
2015
Вид на ревизија
1

2014

Субјекти

Учество во %

Субјекти

Учество
во %

2

3

4

5

Финансиска ревизија и ревизија
на усогласеност

27

7

21

12

Тематска ревизија / за посебни намени

1

-

-

-

Ревизија на успешност / ЗЈВФК

13

3

80

48

Ревизија на успешност

369

90

67

40

Вкупно субјекти опфатени со ГП

410

100

168

100

финансиска ревизија и ревизија на усогласеност
7%

ревизија на успешност / ЗЈВФК
3%

ревизија на успешност
90%
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ПРОВЕРКИ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕПОРАКИТЕ
Во 2015 година Државниот завод за ревизија изврши проверки за утврдување на статусот
на дадените препораки во конечните ревизорски извештаи (follow up) издадени во 2014 и
2015 година, во функција на утврдување на степенот на нивно спроведување. Во табелата
подолу даден е бројот на извршени follow up проверки и издадени извештаи за утврдување
на статусот на дадените препораки во конечните ревизорски извештаи.
Преглед на извршени follow-up проверки
Ревизии на спроведување на препораките

2015

2014

Вкупно

1

2

3

4

Број на извршени follow-up проверки за утврдување на статусот на
дадените препораки во КИ

11

45

56

Број на издадени извештаи по извршени follow-up проверки за
утврдување на статусот на дадените препораки во КИ

18

51

69

60
51

50

45

40
30
18

20
10
0
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11

Број на извршени follow-up проверки
за утврдување на статусот на дадените
препораки во КИ

Број на издадени извештаи по
извршени follow-up проверки за
утврдување на статусот на дадените
препораки во КИ
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РЕВИДИРАНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
Вкупниот износ на ревидирани јавни приходи и расходи опфатени со извршените ревизии
на финансиските извештаи во 2015 година се прикажани во следните два прегледа:
Преглед на ревидирани јавни приходи (во милиони денари)
Ревидирани јавни приходи во:

2015

1
Централен Буџет на РМ
Буџети на единици на локална самоуправа
Буџети на фондови

2014

Приходи

Учество во %

Приходи

Учество
во %

2

3

4

5

142.695

96

138.377

99

5.183

3

673

1

0

0

76

0

Корисници на средства од буџетот на ФЗО ( ЈЗУболници, клиники....)

714

1

0

0

Политички партии

342

0

169

0

0

0

41

0

409

0

0

0

149.343

100

139.336

100

Јавни претпријатија
Други институции
Вкупно
Буџети на единици
на локална самоуправа
3%

Корисници на средства од буџетот
на ФЗО ( ЈЗУ- болници, клиники....)
1%

Централен Буџет на РМ
96%

Во структурата на ревидираните јавни приходи во 2015 година по годишните сметки за 2014
година, приходите на Буџетот на Република Македонија учествуваат со 96%, на буџетите
на единиците на локална самоуправа со 3%, на корисниците на средства на ФЗО( болници,
клиники...) со 1%.
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РЕВИДИРАНИ ЈАВНИ РАСХОДИ
Во структурата на ревидираните јавни расходи во 2015 година, по годишните сметки за 2014
година, расходите на корисниците на Централниот буџет учествуваат со 58%, ревидираните
расходите на единиците на локална самоуправа учествуваат со 33% во вкупните расходи,
корисниците на средства на ФЗО (болници, клиники...) учествуваат со 5%, политичките
партии со 2% и 2% од ревидираните расходи се однесуваат на други институции.
Преглед на ревидирани јавни расходи (во милиони денари)
Ревидирани јавни расходи во:

2015
Расходи

Учество
во %

Расходи

Учество
во %

2

3

4

5

Централен Буџет на Р.Македонија

7.954

58

6.858

87

Буџети на единици на локална самоуправа

4.425

33

656

8

0

0

76

1

Корисници на средства од буџетот на ФЗО (ЈЗУболници, клиники....)

709

5

0

0

Политички партии

316

2

214

3

0

0

40

1

289

2

0

0

13.693

100

7.844

100

1

Буџети на фондови

Јавни претпријатија
Други институции
Вкупно

политички партии
2%
корисници на средства од буџетот на ФЗО
(ЈЗУ- болници, клиники....)
5%

буџети на единици
на локална самоуправа
33%
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2014

други институции
2%

централен Буџет
на РМ
58%
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РЕВИЗОРСКИ НАОДИ / КОНСТАТИРАНИ СОСТОЈБИ
При спроведувањето на Годишната програма за работа за 2015 година овластените државни
ревизори и државните ревизори во ревизорските извештаи констатирале 858 наоди при
вршење на државна ревизија и тоа:
• 32 наоди со ревизија на Основниот буџет;
• 328 наоди со ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност;
• 337 наоди со ревизија на успешност;
• 157 наоди со ревизија на успешност/ФУК и ВР и
• 4 наоди со ревизија на специфични елементи, сметки, ставки на финансиски извештаи.
Во прегледите подолу прикажано е учеството на наодите по области/теми и видови на
ревизии.
Преглед на наоди и констатирани состојби по видови на ревизии
1. Ревизија на усогласеност на Основниот Буџет на РМ
Вид на наод
1

2

Број

Учество во %

3

4

1

Подготовка на Буџетот на Република Македонија

3

9

2

Донесување на Буџетот на Република Македонија

1

3

3

Извршување на Буџетот на Република Македонија

28

88

32

100

ВКУПНО

2. Ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност
Вид на наод
1

2

Број

Учество
во %

3

4

1

Наоди кои се однесуваат на усогласеност со законската регулатива и
прописи

84

37

2

Наоди кои се однесуваат на финансиските извештаи

90

40

3

Наоди во системот на интерни контроли

28

13

4

Наоди кои се однесуваат на користење на средствата спротивно на
законските прописи

7

3

5

Наоди кои се однесуваат на јавните набавки

16

7

225

100

ВКУПНО
6

Нагласување на прашања на неизвесност и континуитет

44

7

Останати прашања

59

25
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3. Ревизија на успешност / ЗЈВФК
Вид на наод

Број

Учество
во %

1

2

3

4

1

Правна рамка и стратешки документи

15

10

2

Финансиско управување и контрола

66

42

3

Внатрешна ревизија

40

25

4

Попис

12

8

5

Наоди кои се однесуваат на јавните набавки

6

4

6

Систем на интерни контроли за набавки и плаќања

18

11

157

100

ВКУПНО

4. Ревизија на специфични елементи, сметки или ставки на финансиските извештаи (НБРМ)
Вид на наод
1

2

Број

Учество
во %

3

4

1

Нагласување на прашања на неизвесност и континуитет

2

50

2

Останати прашања

2

50

4

100

ВКУПНО

5. Ревизија на успешност
Наод
1
1

2
Наоди кај ревизија на успешност, согласно темата на ревизијата

ВКУПНО

26

Број

Учество
во %

3

4

337

100

337

100
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РЕКАПИТУЛАР НА НАОДИ ВО КОНЕЧНИ ИЗВЕШТАИ

Вид на ревизија
1

2

Број

Учество
во %

3

4

1

Ревизија на усогласеност на Основниот буџет на Република Македонија

32

8

2

Ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност

225

54

3

Ревизија на успешност/ЗЈВФК

157

37

4

Ревизија на специфични елементи, сметки или ставки на финансиски
извештаи

4

1

418

100

ВКУПНО I
5.

Нагласување на прашања на неизвесност и континуитет

44

10

6.

Останати прашања

59

13

7

Наоди кај ревизија на успешност

337

77

ВКУПНО II

440

100

ВКУПНО I + II

858
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ЈАВНИ НАБАВКИ
Во текот на 2015 година Државниот завод за ревизија во рамките на вршењето на
планираните ревизии, ги ревидираше и јавните набавки кај субјектите предмет на
ревизија. При увидот во начинот на планирање, спроведување и реализација на јавните
набавки, констатирани се 22 наоди кои се однесуваат на следните нерегуларности, односно
поднаоди:
Преглед на поднаоди за НЈН - Наоди кои се однесуваат на јавните набавки
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Р. бр.

Вид на поднаод

Број на
поднаоди

Учество
во %

1

2

3

4

1.

Невоспоставени/неправилно воспоставени процедури/контролни
системи за постапување на КЈН при спроведување на ЗЈН

3

5

2.

Не спроведени постапки за јавни набавки/извршена набавка пред
склучување на договорот за ЈН/извршени набавки по стари договори од
минати години

1

2

3.

Слабости во фазата на планирањето на ЈН (вид на набавки, избор
на соодветна постапка, планирани количини, динамика, планирани
финансиски средства, доставување на планот до БЈН, измена и
дополнување на планот и сл.)

6

11

4.

Слабости во фазата на донесување на одлука за ЈН

2

3

5.

Тендерска документација која не ги содржи елементите пропишани со
ЗЈН

6

11

6.

Утврдени критериуми за доделување на договор за ЈН кои не се во
согласност со ЗЈН

6

11

7.

Слабости во фазата на објава за јавна набавка и известување на БЈН

1

2

8.

Слабости во фазата на отворање на понудите евалуација на
документацијата и подготвување на извештаи соодветно на одредбите
од ЗЈН.

1

2

9.

Слабости при евалуација на понудите, бодирање, рангирање и давање
предлог за избор на најповолен понудувач (неприменета/погрешно
применета методологија за утврдување на бодовите, не извршено/
погрешно рангирање, погрешен предлог за избор на нај поволен
понудувач).

5

9

10.

Слабости во фазата на донесување на Одлука за избор на најповолен
понудувач

2

3
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11.

Слабости во фазата на склучување на договори со избраните понудувачи
(не склучени договори со избраниот понудувач; склучени договори со
цени, услови и останати елементи различни од понудените; потпишување
на договорите во рок пократок од законски предвидениот и сл.)

4

7

12.

Слабости во фазата на реализација на склучените договори по ЈН (
гаранции, цени, количини, услови за плаќање и др. услови различни од
дефинираните со договорот)

2

3

13.

Невоспоставени процедури за следење на реализацијата на договорите
во целост како од квантитативен така и од квалитативен аспект.

2

3

14.

Делење на набавките/заобиколување на постапките за ЈН пропишани со
закон

2

3

15.

Потреба од екипирање/доекипирање на организационата единица
задолжена за ЈН

1

2

16.

Назначено лице/а во единица за ЈН, без да поседува потврда за положен
испит за ЈН

1

2

17.

Не е побарана согласност за ЈН од Советот за ЈН согласно одредбите од
ЗЈН

1

2

18.

Неизготвен извештај по спроведена постапка

1

2

19.

Воспоставени се процедури и контролни системи за постапување на КЈН

3

5

20.

Планот за ЈН е подготвен, одобрен и доставен согласно одредбите од ЗЈН

2

3

21.

Воспоставени се процедури за следење на реализацијата на договорот
по ЈН и истите функционираат

2

4

22.

Лицата назначени за ЈН ги поседуваат потребните лиценци и овластувања

3

5

57

100

Вкупно
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РЕВИЗОРСКИ МИСЛЕЊА
Согласно поставените цели на ревизијата, ревизорот во ревизорските извештаи изразува
мислења за финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи и заклучоци од
извршените ревизии на успешност.
Во ревизорските извештаи од извршена ревизија на финансиски извештаи за 2014 година,
изразени се: 37% - мислења без резерва (позитивни мислења) во 17 извештаи; 26% - мислења
со резерва во 12 извештаи; 24% - неповолни мислења во 11 извештаи и 13% - воздржување
од мислење во 6 извештаи.
За усогласеност со закони и прописи: изразени се: 26% - мислења без резерва (позитивни
мислења) во 12 извештаи; 40% - мислења со резерва во 19 извештаи; 30% - неповолни
мислења во 14 извештаи и воздржување од мислења за усогласеност со закони и прописи
4% во 2 извештаи.
Подолу е даден преглед на изразени мислења со структура - за финансиските извештаи и за
усогласеност со закони и прописи за 2014 година, содржани во ревизорските извештаи од
2015 година.
Преглед на изразени мислења за финансиските извештаи
и за усогласеност со законските прописи
Годишна програма 2015 година
Ревизорско мислење
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Финансиски извештаи

Усогласеност со закони и
прописи
Учество
Број
во %

Број

Учество
во %

2015

2015

2015

2015

Мислење без резерва (позитивно)

17

37

12

26

Мислење со резерва

12

26

19

40

Негативно мислење

11

24

14

30

Воздржување од давање на мислење

6

13

2

4

Вкупно

46

100

47

100
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Структура на изразени мислења за финансиски извештаи
воздржување од давање
на мислење
13%

мислење без резерва
(позитивно)
37%

негативно мислење
24%

мислење со резерва
26%

Структура на изразени мислења за усогласеност со закони и прописи
воздржување од давање на мислење
4%

мислење без резерва (позитивно)
26%

негативно мислење
30%

мислење со резерва
40%

31

Државен завод за ревизија

ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ ПО ДАДЕНИТЕ
ПРЕПОРАКИ ВО РЕВИЗОРСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
Покрај основната мисија на Државниот завод за ревизија како Врховна ревизорска
институција навремено и објективно да ги информира носителите на јавни функции и
јавноста за ревизорските наоди од спроведените ревизии, исто така целта на ревизијата е
да упатува јасни и ефективни препораки со што ДЗР обезбедува поддршка на државните
институции и корисници на јавни средства за унапредување на управување со истите.
Согласно Законот за државна ревизија, законскиот застапник на субјектот е должен да
го извести Државниот завод за ревизија и органот надлежен за надзор и контрола, за
преземените мерки во врска со наодите и препораките во ревизорските извештаи, во рок
од 90 дена од приемот на конечниот извештај.
Државниот завод за ревизија го следи спроведувањето на дадените препораки во
ревизорските извештаи во рамки на вршењето на редовни ревизии, посебни ревизии
и проверки на спроведување на препораките, како и преку примени информации од
субјектите.
По извршените ревизии од Годишната програма за работа на ДЗР за 2015 година, Државниот
завод за ревизија даде 700 препораки. До денот на подготовката на Годишниот извештај
за 2015 година, за 378 дадени препораки не е изминат законскиот рок за известување
за преземените мерки. Од вкупно 322 препораки за кои рокот за добивање повратни
информации за спроведување е изминат, 147 се целосно или делумно спроведени, односно
спроведувањето е во тек, 38 препораки не се спроведени (поврзани со други надлежни
органи/надворешни фактори, или несогласувања), а за 137 препораки не е доставен
одговор, односно од субјектот не е добиена повратна информација за постапувањето по
препораките.
Во следниот преглед дадени се податоци за статусните категории на преземените мерки по
дадените препораки за 2015 и 2014 година:
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СТАТУС НА ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРАКИ ВО КИ ПО ГП 2014 И ГП 2015
ЗА ГОДИШНА ПРОГРАМА 2015 ГОДИНА
ОПИС

2015

1

Препораки по кои е постапено/ Препораки кои се целосно или делумно спроведени
или се во тек

147

46

2

Препораки кои не се спроведени (не се преземени мерки поради надворешни фактори, субјектот не се согласува, поврзано е со други надворешни фактори и сл)

38

12

3

Препораки кои не можат да се спроведат поради изменети околности

0

0

4

Препораки за кои субјектот не дал повратна информација за преземните мерки/ревизорот немал доволно информации за да го утврди статусот на препораката

137

42

322

100

Вкупен број на препораки за кои е изминат рокот од 90 дена за повратна информација
5.

Препораки за кои рокот од 90 дена за доставување на повратни информации не е
изминат

ВКУПНО ДАДЕНИ ПРЕПОРАКИ

378
700

препораки за кои субјектот не дал повратна
информација за преземните мерки/ревизорот
немал доволно информации за да го утврди
статусот на препораката
42%

препораки по кои е постапено/ Препораки
кои се целосно или делумно спроведени
или се во тек
46%

препораки кои не се спроведени (не се преземени мерки
поради надворешни фактори, субјектот не се согласува,
поврзано е со други надворешни фактори и сл)
12%
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ЗА ГОДИШНА ПРОГРАМА 2014 ГОДИНА
ОПИС
Број

Учество во %

1

Препораки по кои е постапено/ Препораки кои се целосно или делумно спроведени или се во тек

561

67

2

Препораки кои не се спроведени (не се преземени мерки поради надворешни фактори, субјектот не се согласува, поврзано е со други надворешни фактори и сл)

175

21

3

Препораки кои не можат да се спроведат поради изменети околности

2

0

4

Препораки за кои субјектот не дал повратна информација за преземните мерки/ревизорот немал доволно информации за да го утврди статусот на препораката/ не се извршени преглед проверки

95

12

833

100

ВКУПНО

препораки за кои субјектот не дал повратна информација
за преземните мерки/ревизорот немал доволно
информации за да го утврди статусот на препораката/ не
се извршени преглед проверки
12%

препораки кои не се спроведени (не се
преземени мерки поради надворешни
фактори, субјектот не се согласува, поврзано
е со други надворешни фактори и сл)
21%
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За ГП 2014

препораки по кои е
постапено/ Препораки кои
се целосно или делумно
спроведени или се во тек
67%
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ревизорски активности
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ГЛАВНИ АСПЕКТИ ОД УТВРДЕНИТЕ СОСТОЈБИ СО
РЕВИЗЈАТА ВО 2015 ГОДИНА КАЈ ОСНОВЕН БУЏЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Управување со јавните финансии е еден од приоритетите на Владата на Република
Македонија и Министерство за финансии. Среднорочното планирање на основните
макроекономски и фискални параметри е со цел обезбедување на финансиска сигурност и
одржливост на јавните финансии.
Фискалната стратегија како значаен стратешки документ ги дефинира најважните цели и
политики за дејствување, како и среднорочните макроекономски и фискални проекции
преку кои би се воспоставила врска помеѓу дефинираните стратешки приоритети и
расположливите извори на финансирање, односно Буџетот. Во исто време, насоките и
политиките во овој документ претставуваат основа за среднорочните проекции на јавните
приходи и расходи, со цел зајакната фискална дисциплина и соодветна распределба на
расположливите средства, во согласност со стратешките приоритети.
Вака утврдените насоки претставуваат прв чекор во обезбедувањето на соодветната
алокација на буџетските средства, заради постигнување повисок развој во приоритетните
подрачја.
Владата на РМ ги идентификува најважните стратешки приоритети дефинирани во Одлуката
за утврдување на стратешки приоритети. Со нивна реализација и со соодветна алокација на
буџетските средства, се обезбедува повисока стапка на раст на македонската економија, со
едновремено подобрување на животниот стандард на населението.
Проверката на функционирањето на постапката за подготвување, донесување и управување
на Основниот буџет на Република Македонија е извршена во Министерство за финансии,
додека во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за
транспорт и врски, Министерство за економија и Управа за јавни приходи, применивме
контролни постапки во делот на организационата поставеност и функционирањето на
внатрешните контроли, следењето на наплатата и евиденцијата за дел од капиталните и
даночните приходи.
Со примена на ревизорски техники извршивме анализа на податоците добиени од
Трезорската главна книга, кои се однесуваат на вкупните расходи и вкупните приходи,
евидентирани во базата на буџетското сметководство, за сметката на основниот буџет.
Вкупните расходи и другите одливи на Основниот буџет на Република Македонија во 2014
година се реализирани во вкупен износ од 119.245.688 илјади денари.
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отплата на главнина
8,42%

капитални расходи
9,38%
социјални бенифиции
5,26%

плати, наемнини и надоместоци
18,10%
резерви и недефинирани
расходи
0,14%

стоки и услуги
8,53%

субвенции и трансфери
9,62%

каматни плаќања
4,27%

тековни трансфери до
вонбуџетски фондови
22,88%

тековни трансфери до единиците на локална самоуправа
13,41%

Планираните приходи и другите приливи во Основниот Буџет на Република Македонија се
основа за утврдување на одобрените средства со буџетот, за финансирање на основните
надлежности на буџетските корисници.
Во Основниот Буџет на Република Македонија за 2014 година остварени се 142.858.233
илјади денари.
задолжување во странство
23%
домашно
задолжување
9%

трансфери и донации
5%

капитални приходи
1%
неданочни приходи
3%

38

приходи од отплата на заеми
1%
даночни приходи
58%
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Даночните приходи претставуваат вредносно најзначаен дел од остварените приходи во
Основниот Буџет, односно учествуваат со 58% од вкупните приходи.
Со извршениот увид во расположливата документација и воспоставената евиденција за
планирање, евидентирање и наплата на даночните приходи во Управата за јавни приходи,
утврдивме дека воспоставениот начин на планирање, евидентирање како и воспоставената
комуникација на размената на податоците за наплатените даночни приходи помеѓу
Министерство за финансии и Управата за јавни приходи, овозможува висок степен на
реализација на планираните приходи во Буџетот на Република Македонија.
Најголем дел од Капиталните приходи кои се остваруваат во Основниот Буџет на Република
Македонија се приходи чија реализација, евиденција и контрола над спроведувањето
се врши од страна на органите на државната управа, во рамки на нивните надлежности
утврдени со закон. Капиталните приходи се приход на Основниот Буџет на Република
Македонија и на единиците на локалната самоуправа, во сооднос утврден со закон.
Владините програми ги рефлектираат стратешките приоритети на Владата на РМ. Средствата
за финансирање на програмите се обезбедуваат од основниот буџет во 78%, од донации 11%
и од заеми 11%. Во 2014 година владините програми во Основниот буџет се проектирани
во вкупен износ од 20.517.671 илјади денари, што претставува 16,5% од вкупниот основен
буџет. Реализација на владините програми во 2014 година изнесува 98%.
Преку развојните потпрограми се финансираат капиталните проекти во државата и
истите ја преставуваат развојната компонента на Буџетот на РМ. Развојните потпрограми
во Централниот буџет се финансираат од основниот буџет, од заеми, од донации,
самофинансирачки активности и од фондови. Во развојните потпрограми планирани се и
дел од владините програми во износ од 2.624.670 илјади денари кои се реализирани со 86%.
самофинансирачки активности
1%
донации
16%

фондови
3%
основниот буџет
55%

заеми
25%
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Преку трезорската сметка се реализираат сите приливи, одливи, евиденции и извршувањето
на Буџетот на Република Македонија, буџетите на општините и други институции согласно со
закон. Исто така во трезорската сметка се евидентираат сите записи и трансакции во врска со
одобрените средства со буџетот, финансиските планови, пријавените и преземени обврски.
Функционирањето на Основниот буџет се врши преку одделни електронски бази на податоци
и тоа: за приливни трансакции за пренос на средства и база на податоци со барања за пренос
на средства на сметките на основниот буџет на буџетските корисници. Со примена на ИТ
алатки извршивме анализа на податоците во одделните бази за трезорското работење и
утврдивме дека воспоставените контроли ги покриваат ризиците во функционирањето и
управувањето со трезорската сметка во делот на целосноста и точноста во евидентирањето
на приливите и одливите на средства во Основниот буџет на Република Македонија.
Буџетските корисници и единките корисници на централната власт се должни да ги пријават
преземените обврски заради нивно евидентирање во единствената база на податоци во
трезорот. Со извршениот увид на начинот на евидентирање на преземените обврски
во трезорскиот информационен систем утврдивме дека контролите за евиденција на
обврските во модулот се воспоставени, но заради обезбедување на целосна евиденција на
вкупните обврски во трезорот, потребно е сите корисници, обврските да ги пријавуваат во
електронска форма.
Мислењето за користењето на буџетските средства од страна на буџетските корисници,
класифицирани во Буџетот на Република Македонија по раздели, го изразуваме во
поодделните извештаи од извршените ревизии на овластените државни ревизори.
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СУДСТВО
Основните цели на самостојно, независно и ефикасно судство во
секоја држава се владеење на правото, ефикасност на судскиот
систем, заштита на правата на граѓаните, брзо и ефикасно
постапување, спречување на злоупотреба на правата и
можностите за корупција, како и почитувањето на
професионалната етика и вградувањето на европските
стандарди.
Во Република Македонија, како највисок гарант за заштитата на
владеењето на правото и чувар на човековите права и слободи,
утврдени со Уставот, законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со
Уставот се судовите и судиите, како носители на судската власт.
Принципот на поделба на власта во Република Македонија на законодавна, извршна и
судска власт е од посебно значење за организацијата и функционирањето на судската власт
заради спроведувањето на уставната определба.
Во единствениот судски систем на Република Македонија судската власт ја вршат основни
судови, апелациони судови, управниот суд, вишиот управен суд и врховниот суд на Република
Македонија. За остварување и гарантирање на самостојноста и независноста на судската
власт формиран е Судскиот совет на Република Македонија, како самостоен и независен
орган на судството.
Средствата за работа на судската власт во Република Македонија се обезбедуваат со
Судскиот буџет, како посебен дел на Буџетот на Република Македонија.
Со извршените ревизии во апелационен суд Скопје, Битола и Штип, констатиравме состојби
за кои во наредниот период потребно е да се преземат активности за надминување на
истите и тоа во делот на:
•

•
•
•
•

воспоставување целосен систем на внатрешни контроли и донесување на пишани процедури на сите нивоа во работењето, со што ќе се обезбеди ефикасен систем на контрола и ќе се зајакне управувањето со јавните средства;
склучување на договор со државните органи со кои се сместени во исти објекти, со цел
регулирање на меѓусебните права и обврски и соодветна распределба на трошоците;
целосно спроведување на пописот на средствата и обврските, како и осигурување на
имотот на судовите;
доследна имплементација на законската регулатива и подзаконските акти во делот на
планирањето, спроведувањето и реализацијата на постапките за јавни набавки;
соодветно евидентирање на целокупната документација во деловодникот, со цел доследна примена на одредбите пропишани со Законот за архивско работење и Уредбата
за канцелариско и архивско работење.
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Постапката за изготвување, утврдување и извршување на судскиот буџет е уредена со
одредбите на Законот за судскиот буџет, согласно кој, делот на средствата за судска власт
во Буџетот на Република Македонија, потребни за функционирање на единките корисници,
треба да се утврдат во износ од најмалку 0,8% од бруто домашниот производ, со одредена
динамика започнувајќи од 2012 до 2015 година, согласно која за 2014 година предвидено
е ниво на одобрени средства во висина од 0,7% од бруто домашниот производ. Вака
утврдениот Буџет на Судската власт условува Судскиот буџетски совет да дефинира рамка
во која ќе се движат буџетските барања на судовите.
Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган, кој е организиран како
Јавно обвинителство на Република Македонија, Вишо јавно обвинителство, Основно
јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Основно јавно
обвинителство. Јавното обвинителство е организирано врз основа на принципите на
хиерархија и субординација. Јавното обвинителство ги гони сторителите на кривични дела
и на други со закон утврдени казниви дела и врши и други работи утврдени со закон.
Имајќи предвид дека со влегување во сила на одредбите на новиот Закон за кривична
постапка сите јавни обвинителства се здобија со зголемени законски надлежности,
односно севкупната предистражна и истражна постапка од судовите е пренесена на јавните
обвинителства, од страна на Јавното обвинителство на Република Македонија е изготвена
анализа, во која е истакната потребата од зајакнување на капацитетите по однос на бројот
на јавните обвинители, јавно обвинителската стручна служба и техничкиот персонал, заради
непречено извршување на функцијата на јавното обвинителство.
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УСОГЛАСЕНОСТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ И ВИСТИНИТОСТ И
ОБЈЕКТИВНОСТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
Јавните здравствени установи се правни субјекти кои вршат
здравствена дејност во мрежата на здравствени установи.
Здравствена дејност е дејност што се врши како јавна служба
со која се обезбедува здравствена заштита, а која ги опфаќа
мерките, активностите и постапките, кои во согласност со
медицината заснована на докази и со користењето здравствена
технологија, се користат за зачувување и унапредување на
здравјето, за спречување, рано откривање и сузбивање на
болести, повреди и други нарушувања на здравјето
предизвикани од влијанието на работната и животната
средина, за навремено и ефикасно лекување, како и за
здравствена нега и рехабилитација.
Здравствената дејност се врши на примарно, секундарно и
терцијално ниво на здравствена заштита.
Мрежата на примарно ниво на здравствена заштита е поделена на одделни географски
подрачја, кои можат да опфатат една или повеќе општини, согласно одредени критериуми.
За секое подрачје се обезбедува вршење на сите видови здравствена дејност на
примарно ниво, односно специјалност која согласно со разграничувањето на вршењето
на здравствената дејност, се врши на примарно ниво во здравствен дом и во приватни
здравствени установи кои вршат здравствена дејност, врз основа на лиценца на примарно
ниво во мрежата.
Мрежата на секундарно ниво на здравствена заштита е поделена на одделни географски
подрачја утврдени согласно со прописите од областа на водење на статистиката и се состои од
мрежа на специјалистичко - консултативна дејност и мрежа на болничка здравствена дејност.
Мрежата на терцијално ниво на здравствена заштита ја сочинуваат јавни здравствени
установи кои вршат здравствени услуги кои бараат стручен, организациски и технолошки
сложен и мултидисциплинарен здравствен третман.
Со Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија, за 2015 година беше
планирана и спроведена ревизија кај:
• ЈЗУ Универзитетска клинка за гинекологија и акушерство;
• ЈЗУ Универзитетска клинка за пластична и реконструктивна хирургија;
• ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија;
• ЈЗУ Здравствена станица „Железара “- Скопје;
• ЈЗУ Здравствен дом Куманово.
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Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на
погоре наведените Јавни здравствени установи односно ревизија на системот на финансиско
управување и контрола и внатрешна ревизија, при што за утврдените состојби дадени се
препораки за нивно надминување.
Постапувањето по дадените препораки и преземените мерки и активности од надлежните
органи и лицата одговорни за раководење и управување со Јавните здравствени установи
треба да обезбеди подобрувања во делот на: системот на интерни контроли и внатрешна
ревизија; усогласување на актите за организација и систематизација и нивно донесување;
воспоставување на ажурна евиденција и следење на потрошокот на залихата на медицински
и потрошен материјал на дневна основа; инвентарисување на средствата и обврските;
планирање на јавните набавки, доделување на договори за јавна набавка и следење на
реализацијата на доделените договори за јавни набавки.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Во 2015 година, Државниот завод за ревизија согласно програмата за работа, изврши
ревизија на финансиските извештаи за 2014 година со ревизија на усогласеност кај две
единици на локална самоуправа, град Скопје и општина Кочани.
Со извршените ревизии опфативме 14 % од вкупните расходи на локално ниво односно од
јавната потрошувачка на локално ниво.
Со ревизиите утврдивме состојби кои се однесуваат на системот на интерни контроли во
процесот на утврдување и наплата на сопствените приходи и процесот на буџетирање,
исплата на разни видови надоместоци, пописот, обврските, спроведување на постапките
за јавните набавки и реализација на склучените договори по спроведени постапки за јавни
набавки. За утврдените состојби дадовме препораки на надлежните органи и служби со
чија имплементација, состојбите ќе се надминат.
Со овој годишен извештај ја користиме можноста да ги истакнеме системските слабости кои
се актуелни кај единиците на локалната самоуправа, а се однесуваат на Законот за даноците
на имот, Законот за комуналните такси, Законот за пожарникарство и Законот за средно
образование. Овие системски слабости имаат финансиски импликации во работењето на
единиците на локална самоуправа и надлежните органи треба да преземат мерки за нивно
надминување.
Согласно Законот за даноците на имот општините, општините во градот Скопје и градот
Скопје редовно треба да ја усогласуваат состојбата на регистарот на недвижности со
регистарот кој го води Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија,
а најдоцна до 31 декември во годината, податоците од состојбата на регистрите треба да
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ги доставуваат до Централниот регистар на Република Македонија и до Управата за јавни
приходи – Генерална дирекција.
Не се врши усогласување на податоците во регистарот на недвижен имот на град Скопје
и општините во Република Македонија со податоците од Геодетско - катастарскиот
информациски систем (ГКИС) на Агенцијата за катастар на недвижности, поради
неусогласените основи за евиденција на податоците (регистрите), односно во градот и
општините во Република Македонија, даночните обврзници се евидентирани по матичен
број и други лични податоци, а во Геодетско - катастарскиот информациски систем на
Агенцијата за катастар на недвижности се заведени по катастарска општина и катастарска
парцела. Усогласувањето претставува законска обврска на единиците на локална самоуправа,
кое се одразува на комплетноста на податоците кај единиците на локална самоуправа и има
финансиски импликации на комплетноста на приходите по овој основ.
За да можат единиците на локална самоуправа целосно, брзо и квалитетно да ја ажурираат
базата на податоци за данокот на имот, потребни се компатибилни регистри и софтверска
поврзаност со државните органи и институции (Агенција за катастар на недвижности на
Република Македонија, Централен регистар, УЈП, и др. институции).
Наплатата на комуналната такса за користење на улици со патнички, товарни моторни возила,
автобуси, специјални возила и мотоцикли - тарифен број 9 согласно Законот за комуналните
такси, пропишано е да ја врши органот надлежен за регистрација на возилата и да ја уплатува
на соодветната уплатна сметка во рамки на трезорската сметка за општината, за општините
во градот Скопје и за градот Скопје на чие подрачје е извршена наплатата. Во постојното
законско решение не е пропишано во кои рокови треба да се уплати наплатената такса на
сметка на општината, обврска за известување на општината за бројот на регистрираните
возила во зависност од кубикажата, висината на комуналната такса, за месечниот износ
на прибраните средства поединечно и кумулативно. Со постојните законски одредби не е
воспоставен систем кој би обезбедил точни податоци на регистрирани возила по работна
зафатнина и намена, а од друга страна општините немаат законска можност да се уверат во
точноста и вистинитоста на уплатените средства и комплетноста на приходите по овој основ.
По основ на комунална такса за улично осветлување, општините во Република Македонија
од страна на ЕВН Македонија АД Скопје не добиваат податоци за:
• бројот на обврзници по категории (број на броила) согласно тарифниот број 10 од Законот за комуналните такси;
• извештај за месечниот износ на прибраните средства поединечно и кумулативно;
• шестмесечен извештај за реалната состојба со бројот на броилата и
• известување за ненаплатени побарувања по основ на оваа комунална такса.
Во постојниот Закон за комунални такси не е пропишана обврска на доставување на
наведените податоци. За надминување на оваа состојба од страна на ЕВН Македонија и
ЗЕЛС е склучен Меморандум за соработка.
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И покрај склучениот Меморандум за соработка помеѓу ЗЕЛС и ЕВН Македонија АД Скопје,
од страна на ЕВН не се почитуваат договорените обврски од Меморандумот за доставување
на горенаведените податоци и извештаи. Ефектите од вака воспоставената пракса се
рефлектираат на комплетноста и точноста на остварените приходи по овој основ, кои
општините ги евидентираат во сметководството единствено како прилив без конкретни
податоци за истиот. Со цел да се обезбеди комплетност и транспарентност во наплатата на
сопствените приходи на општините, ревизијата смета дека е потребно законодавецот да
изврши дополнување на законското решение во функција на надминување на истакнатите
слабости.
Блок дотациите кои ги добиваат општините во Република Македонија за средното
образование не се доволни да се покријат расходите кои се однесуваат за организирање
на бесплатен превоз на учениците согласно одредбите од Законот за средно образование.
Дотацијата за материјалните трошоци за средните училишта не е доволна за покривање на
трошоците за превозот на учениците и за останатите трошоци. Оваа состојба придонесува за
потреба од дополнителни средства од основниот буџет на општината како и за зголемување
на обврските кон превозниците. Вакви состојби се актуелни кај повеќе општини во Република
Македонија.
Со цел да се надминат слабостите потребно е Министерството за образование и наука во
координација со Владата на Република Македонија во соработка со единиците на локална
самоуправа да преземат мерки и активности во насока на изнаоѓање на нови решенија со
превозот на учениците.
Согласно Законот за пожарникарството, за финансирање на активностите на Територијалните
против пожарни единици (ТППЕ), град Скопје и општините во Република Македонија имаат
можности за остварување на дополнителни приходи од: наплатени парични казни за
сторени прекршоци од областа на заштита од пожари и експлозии, доброволни прилози и
други средства од осигурителните друштва, фондации, правни и физички лица наменети за
унапредување на заштитата од пожари и приходи од сопствени извори за извршени услуги.
Град Скопје и општините во Република Македонија не остваруваат приходи по овие основи,
освен приходот од осигурителните друштва во износ од 2% од наплатените премии за
осигурување на моторните возила и осигурување од одговорност од употреба на моторните
возила, за кои немаат сознание за висината на средствата што треба да се уплатат по овој
основ, ниту пак има законска обврска да се уверат во точноста и вистинитоста на уплатените
средства. Недоволната прецизност во дефинирањето во законското решение на другите
видови на приходи за финансирање на ТППЕ придонесува за неостварување на приходи по
овие основи.
Надлежните органи потребно е да преземат мерки и активности во насока на допрецизирање
на дефинирањето на другите видови на приходи за финансирање на ТППЕ, во законското
решение, во функција на нивна имплементација од страна на надлежните институции.
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РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
Во 2015 година извршивме 18 ревизии на успешност согласно Годишната програма за работа
на ДЗР за 2015 година, со кои беа опфатени 369 субјекти и 13 ревизии на успешност кои се
однесуваат на системот на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија, со кои
опфативме 13 субјекти.
Сите извршени ревизии на успешност се однесуваат на оценки, фокусирани на квалитетот
и квантитетот на јавните средства и услугите во областите кај кои се утврдени значајни
финансиски ризици и можности за социјални и системски подобрувања и креирани се
индикатори со кои ревизијата ја исполни својата додадена вредност по однос на избраните
активности.

1. ЕФЕКТИВНОСТА ВО УПРАВУВАЊЕТО СО СПОРТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ВО РМ,

ИЗГРАДЕНИ ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Спортот и спортските активности во современите општествени услови претставуваат
интегрален дел од човековата дејност, заради остварување на одредени општествени
цели во областа на образованието, воспитувањето, културата, здравството, социјалната
политика, одбраната и безбедноста, како и во афирмирањето на националните вредности.
Спортот како масовно спортско движење, делува во сите сфери на живеењето и ги опфаќа
сите генерации.
До значајни промени во оваа област може да се дојде со нови инвестиции во изградба
на спортски објекти, перманентно одржување на постојните, подигнување на стандардите,
создавање на услови за масовниот спорт и за унапредување на професионалниот спорт.
Во таа насока, во текот на 2006 година, Владата
на Република Македонија започна со
реализација на Проектот „Изградба на 35
спортски сали, 50 фудбалски игралишта, 100
тениски терени и 100 повеќенаменски терени
за спорт“. Изградбата на објектите за спорт,
постапката на планирање и нивно предавање
во сопственост на општините во Република
Македонија на чија територија се изградени, ја
врши Агенцијата за млади и спорт.
Согласно Програмата за развој на спортот
во Република Македонија заклучно со 2017
година, предвидени се инвестициони вложувања во објектите за спорт од јавен интерес на
цела територија на државата и тоа:
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•
•
•
•

спортски сали,
фудбалски игралишта,
тениски терени и
повеќенаменски маалски игралишта.

Со извршената ревизија на реализацијата на проекти за изградба на спортска инфраструктура
во Република Македонија, констатиравме дека започнувајќи од 2006 година заклучно со
30.03.2015 година, од страна на Агенцијата за млади и спорт, од вкупно предвидени 315
објекти за спорт, изградени се 153 објекти.
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За изградените објекти за спорт, до денот на ревизијата, исплатени се средства во вкупен
износ од 1.799.296 илјади денари. Исплатените средства по видови објекти е прикажана во
следниот графикон:
повеќенаменски
игралишта
17%
тениски терени
5%

фудбалски игралишта
34%
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Во насока на зголемување на ефективноста во управувањето со објектите за спорт изградени
од страна на Агенцијата за млади и спорт, со ревизијата на успешност до надлежните
институции дадовме препораки, ориентирани кон постигнување на резултати, како и кон
целосна и ефективна реализација на целите на проектот, а кои се однесуваат на:
• изменување, дополнување и допрецизирање на законската и подзаконската регулатива
со која се регулира областа спорт, заради воедначено постапување на сите чинители во
областа (на сопствениците и на корисниците на спортските објекти);
• запишување на објектите за спорт во јавната книга на недвижности во Агенцијата
за катастар на недвижности и обезбедување на документ за сопственост, нивно
сметководствено евидентирање и осигурување од сите видови штети, кое ќе придонесе
за целосен увид над спортската инфраструктура во Република Македонија;
• изготвување и донесување на интерни акти за регулирање на постапката на издавање
на спортските објекти на користење, воспоставување на евиденција на сите корисници,
времето на користење, со што ќе се овозможи утврдување на степенот на искористеност
на објектите и информираност на жителите на општините за начинот и можностите на
користење на објектите за спорт;
• продолжување на отпочнатите активности од страна на Агенцијата за млади и спорт
за воспоставување на информатички спортски систем, со што ќе се овозможи на едно
централно место да се води евиденција и да се прибираат податоци за повеќе сегменти
кои го засегаат спортот во државата, како и ќе се овозможи организирано следење и
унапредување на состојбата и развојот на спортот;
• навремено доставување на годишните програми и извештаи за работата на Агенцијата до
Владата на Република Македонија, со што ќе се овозможи целосен увид во планираните
и реализираните активности на проектот во целина, за успешно водење на долгорочна
политика во оваа област.
Со целосна реализација на проектот од областа на спортот и спортската инфраструктура,
со спроведување на дадените препораки, ќе се придонесе за подобрување на условите за
спортување, натпреварување и рекреирање на сите граѓани, ќе се подобри квалитетот на
спортската инфраструктура, ќе се создадат современи спортски капацитети, што понатаму
ќе има свое влијание за побрз и непречен развој на спортот во Република Македонија.

2. НЕДВИЖЕН ИМОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
КОЈ ГО КОРИСТАТ ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА
Ефективното управување со државниот имот е особено значајно за стабилноста на секоја
држава, придонесува за заштита на националните интереси како и за подобар квалитет
и живот на сите генерации. Во Република Македонија управувањето и располагањето со
државниот имот подразбира централизација во однос на сопственоста и управувањето,
односно децентрализација во однос на користењето од страна на државните органи.
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Сопственик на државниот имот може да биде единствено Република Македонија. Со
недвижниот имот во државна сопственост што го користат државните органи, од името на
Република Македонија, располага Владата на Република Македонија.
Недвижниот имот во државна сопственост претставува земјиштето што служи за редовна
употреба на објектот, зградите, посебните делови од згради и другите објекти изградени на
земјиштето, што како долгорочни средства ги користат органите за извршување на работите
и задачите во земјата и во странство.
Користењето на недвижниот имот од страна на органите на државната управа го опфаќа
правото на непосредна употреба на истиот, додека располагањето е правото да се одлучува
за сопственоста на истиот.
Поаѓајќи од материјалната вредност на имотот кој го користат органите на државната управа
за вршење на својата дејност во земјата, кој е сопственост на Република Македонија, како и
вредносно значајните расходи кои се потребни за негово користење, извршивме ревизија
на успешност на тема: Ефективност на управувањето со недвижниот имот сопственост на
Република Македонија кој го користат органите на државната управа со цел да дадеме
оценка на откриените ризици како и да понудиме можности за подобрување на политиките
за поефективно управување со имотот на државата, што ќе биде од општ интерес за
Република Македонија.
Со извршената ревизија утврдивме дека најголем број државни органи односно 82,86%
својата дејност ја вршат во деловен простор сопственост на Република Македонија, кој им
е доделен на користење со одлука на Владата на Република Македонија, додека само мал
дел односно 5,71% од државните органи користат деловен простор под закуп, а останатите
државни органи користат и сопствен и простор под закуп.
државни органи кои немаат доставено
одговорен прашалник
5,72%

државни органи кои користат деловни
простории под закуп
5,71%
државни органи кои покрај деловниот простор кој
им е даден на користење со одлука на владата на
рм користат и деловни простории под закуп
5,71%

државни органи кои користат деловен простор кој им
е даден на користење со одлука на владата на рм
82,86%
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Имајќи ги превид надлежностите на субјектите инволвирани во процесот на управувањето
со недвижниот имот сопственост на Република Македонија, констатиравме потреба од
подобрување на одредени активности со кои ќе се создадат услови за подобрување на
ефективноста на спроведувањето на процесот на управувањето со имотот сопственост
на Република Македонија. Препораките произлезени од оваа ревизија се насочени кон
подобрување на ефективноста во управувањето со недвижниот имот кој го користат
државните органи, со посебен акцент на креирање на мерки и политики за начинот на
организирање на целокупниот систем.
Со извршената ревизија утврдивме дека во однос на постојната законска регулатива со
која е уредено управувањето со државниот имот, кој го користат органите на државната
управа за вршење на својата дејност, постои потреба од интегрирано управување, односно
располагање со државниот имот, а посебно афирмација на хармонизацијата на активностите
на сите институции инволвирани во системот на управување и располагање со имотот.
Воспоставувањето на интегрирано управување со државниот имот ќе придонесе за целосен
увид во обемот, структурата и евиденцијата на имотот сопственост на Република Македонија,
следење на користењето и ефектите од процесот, надзор и контрола над состојбата на
имотот како и донесување на квалитетни одлуки за управување со целокупниот процес.
Воспоставувањето и имплементирањето на нормативни инструменти со кои би се обезбедила
непосредна одговорност на надлежните институции за управувањето со државниот имот,
ќе придонесе за зголемување на ефикасноста во управувањето со имотот на државата.
Истакнуваме дека надлежните институции треба да ја преиспитаат можноста за иницирање,
определување или назначување на тело овластено од Владата на Република Македонија, кое
ќе има надлежност за координација и хармонизација на управувањето со државниот имот
и како стручен носител ќе биде надлежно за изработка на акт за долгорочно планирање на
сите активности поврзани со управување на имотот, сопственост на Република Македонија.
За реализација на горенаведеното потребно е да се обезбедат соодветни институционални
капацитети односно стручни, технички, кадровски и организациони услови.
Унапредувањето на постојниот начин на водење на евиденција од страна на надлежната
агенција, преку воспоставување и имплементација на софтверско решение, со кое ќе се
овозможи целосен увид, следење, хронологија, надзор и контролирање на податоците
за имотот на државата е еден од предусловите за поефикасно управување со имотот на
државата. Воспоставувањето на целосна и единствена евиденција за имотот сопственост
на Република Македонија е долгорочен и континуиран процес. За ефективно и успешно
управување со државниот имот особено се значајни комплетни и ажурни податоци
за целиот имот на Република Македонија. Последователно, по воспоставувањето на
комплетна евиденција, ќе се овозможи и развивање на останатите деловни процеси кои се
надоврзуваат и произлегуваат од управувањето со имотот, како што се контрола, анализа и
известување за состојбата на имотот на Република Македонија.
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3. ЕФИКАСНОСТ НА ТЕРМОМИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ И НИВНАТА
ИСКОРИСТЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Република Македонија е земја со голем природен потенцијал на термоминерални води,
поради бројноста и распространетоста на лековитите води на нејзината територија, што
претставува добра основа бањите да претставуваат места за давање здравствени услуги и
можност за рекреација и развој на бањскиот туризам.
Благотворното дејство и значењето на
подземните води во кои спаѓаат и
термоминералните води e големо и се
користат за повеќе намени и тоа: за
загревање на домаќинствата, индустријата
и
земјоделските
површини
под
стакленици, за полнење вода за пиење во
шишиња како и за потребите на бањите.
Бањите се комплексни природни
локалитети, а не само локалитети на
термоминерална вода и вклучуваат
повеќе елементи: термоминерални
извори, племенити гасови и лековита
кал, чист воздух, постоење на
разновидна вегетација, климатски елементи, со нагласено стимулативно и смирувачко
дејство, со што првенствено се делува на јакнењето на човечкиот организам. Значењето на
современата балнеотерапија која се реализира во бањите во современото општество, во
светот е особено нагласено, а во текот на последните години бањите прераснуваат во „spa“
центри. Како такви во нив се реализираат активности поврзани со превентивната медицина,
промоцијата на здравиот стил на животот, постигнување на „wellness“- духовната и телесната
рамнотежа и подобрување на квалитетот на животот во современото опкружување.
Имајќи ги предвид сите благопријатни користи на термоминералните води за човекот
и нивното користење во бањите, пристапивме кон осознавање на состојбите во делот на
преземените мерки, политики и активности од страна на надлежните институции, како
еден од условите за ефикасно искористување на термоминералните води во бањите за
здравствени услуги, рекреација и бањски туризам во Република Македонија и извршивме
ревизија на успешност на тема: Ефикасност на термоминералните води и нивната
искористеност во Република Македонија. Со ревизијата имавме за цел да ги утврдиме
можностите за подобрување преку давање препораки за поефикасни и ефективни политики,
мерки и активности во областа на искористување на термоминералните води во бањите
во Република Македонија за потребите на здравствени и рекреативни цели и можноста за
нивно прераснување во интересни туристички дестинации.
Бројноста и распространетоста на лековитите води на територијата на Република Македонија
е добра основа бањите да претставуваат места за давање здравствени услуги и можност за
развој на бањскиот туризам, но потребна е целосна валоризацијата на бањските локалитети.
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Можностите за развој на бањите и бањскиот туризам во Република Македонија се многу
големи, со вложување за подобрување на сегашната состојба на изграденост и опременост
на здравствените установи, туристичко-угостителските објекти, инфраструктурата, видот на
услугите и секако обемот на туристичката пропаганда.
Констатиравме потреба од преземање на дополнителни мерки и активности во делот на:
• усогласување, доуредување и разработка на донесените стратешки документи,
донесување на стратегија за геолошки истражувања;
• одржливо искористување и експлоатација на минералните суровини;
• попрецизно уредување на постоечката законска регулатива во областа на здравството,
водите и туризмот;
• прецизирање на надлежностите на сите институции и органи инволвирани во областа;
• доследно почитување на склучените договори за концесија за експлоатација на
термоминералните води од страна на сите концесионери;
• зајакнување на надзорот и контролата во областа, со прецизирање на надлежностите
на институциите;
• детална анализа и преиспитување на постојните капацитети кај институциите, нивните
организациони облици и потребите од материјални и кадровски ресурси.
Дадовме препораки во насока на постигнување на подобро користење на термоминералните
води во бањите, доуредување на областа поврзана со работењето на бањите, подобрување
на условите за давање здравствени услуги во одделенијата за физикална медицина и
рехабилитација во јавните здравствени установи, соодветно постапување на единиците за
локална самоуправа во насока на решавање на имотно правните односи на земјиштето и
подобрување на инфраструктурата во општините во кои се наоѓаат овие локалитети, заради
подобро искористување на бањите за здравствени цели и зголемување на придобивките
на државата на централно и локално ниво преку нивен развој и промоција како интересни
туристички дестинации.
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Потребата од развој на бањите, за давање здравствени услуги, воспоставување и развој
на бањскиот туризам во Република Македонија, е присутна во повеќе донесени политики,
стратегии и програми од страна на Владата на Република Македонија. Туризмот, заедно
со земјоделството и руралниот развој, се идентификувани како приоритетни сектори за
развој во Република Македонија. Локалитетите со термоминерална вода се перспективни
локалитети за бањски и здравствен туризам, кои треба да се развиваат и вклопат во вкупната
туристичка понуда. Унапредувањето и развојот на бањите може да има влијание во насока на
напредокот на стопанството со заживување на локалниот економски развој во општините на
чија територија се наоѓаат, промовирање на културните вредности и природните богатства
на Република Македонија.

4. УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ НА РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Развојот на руралните средини, преку
функционирање на одржливи рурални
заедници е еден од клучните приоритети на
националната политика за развој на
земјоделството и руралните средини.
Постигнувањето на оваа цел зависи од
обезбедување на подобри услови за живот
во руралните средини.
Рурални средини се сите населени места
во рамките на една општина, кои имаат
помалку од 30.000 жители регистрирани
со националниот попис на населението и
домаќинствата во Република Македонија
или со густина на населеност помала или еднаква на 150 жители на квадратен километар.
Доколку сите населени места во општината ги исполнуваат наведените услови, тогаш целата
општина се прогласува за рурална средина.
Остварувањето на одржливоста на руралните средини може да се постигне преку спроведување
на низа меѓусебно поврзани комплементарни постапки и политики, како што се:
• обезбедена одржливост на економските активности во руралните средини,
• реновирање и изградба на руралната инфраструктура,
• подобрена социјална сигурност на руралното население и
• заживување на депопулационите рурални подрачја.
Поддршката на развојот на руралните средини, поттикнување на развојот на планските
региони, подобрување на инфраструктурата, подобрување на комуналната инфраструктура,
се едни од приоритетните цели на Владата на Република Македонија за реализација на
стратешкиот приоритет зголемување на економскиот раст, пораст на животниот стандард
на граѓаните и подобар квалитет на животот.
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Извршивме ревизија на успешност на тема Услови за развој на руралните средини во
Република Македонија. Целта на ревизијата беше да се даде оценка на состојбата на
руралните средини во РМ, како и придонес за зголемување на ефективноста во насока на
подобрување на условите за живот во истите, преку утврдување на одредени слабости/
недоречености во законската, подзаконската регулатива и стратешките документи,
надлежноста, финансирањето, кадровската екипираност, комуникацијата и соработка
на институциите надлежни за руралниот развој во РМ, како и да ги оцениме мерките,
активностите и проектите кои ги преземаат надлежните институции за подобрување на
условите за живот во руралните средини во РМ.
Со ревизијата беа опфатени Министерство за локална самоуправа, Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за здравство, Министерство за
труд и социјална политика, Министерство за образование и наука, Агенција за финансиска
поддршка на земјоделството и руралниот развој, Биро за регионален развој, како и 30 општини
во Република Македонија, со цел утврдување на мерките и активностите кои надлежните
институции ги преземаат за подобрување на условите за живот во руралните средини.
Извршивме анализа на структурата на рурални средини според бројот на жители, користејќи
ги податоците од последниот попис на населението во РМ во 2002 година. Со извршената
анализа, констатиравме дека од вкупно 1.760 рурални средини, 1.141 рурални средини
имаат до 500 жители, што претставува 65% од вкупниот број на рурални средини. Притоа,
најголем дел, односно 458 рурални средини односно 40% имаат до 50 жители.
Согледувањата на ниво на развој на руралните општини, укажуваат дека во дел од руралните
средини сеуште постои потреба од изградба, доградба, реконструкција на инфраструктурата,
како што се водовод, канализација, патна инфраструктура, заради следење на трендот
на современото живеење и создавање оптимални и современи услови за живеење на
населението во нив.
Во однос на поддршката на развојот на руралните средини, со ревизијата ги констатиравме
и следните состојби:
• потреба од утврдување на единствена поделба и класификација на руралните средини
во РМ, со што ќе се овозможи унифицирано настапување на институциите во процесот
на реализација на мерките, активностите и проектите за подобрување на условите за
живот во руралните средини,
• заради целосно информирање на Владата на РМ, како еден од носителите на политиката
за поттикнување на рамномерен регионален развој во РМ, постои потреба институциите
надлежни за спроведување на мерките и политиките, да доставуваат редовни извештаи
за својата работа и за степенот на реализација на поставените индикатори, заради
следење на спроведувањето, оценка, мерење на ефектите и нивното влијание врз
развојот на руралните средини,
• продолжување на отпочнатите активности за воспоставување на Национална рурална
мрежа, како платформа за градење на партнерство со сите заинтересирани страни
кои дејствуваат во руралните средини за потребите на планирањето, следењето и
спроведувањето на Националната програма за рурален развој.
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•
•
•

•

кадровска екипираност на надлежните институции,
изработка на сеопфатна анализа со цел утврдување на реалната состојба во која се
наоѓаат руралните средини во Република Македонија,
интензивирање на активностите за обезбедување и подобрување на условите за живот
на населението во руралните средини, од страна на општините во Република Македонија,
со цел намалување на ризикот од миграција на населението и намалување на бројот на
руралните средини,
континуирано следење на спроведувањето на мерките за подобрување на условите во
руралните средини, со цел мерење на ефектите од политиките на регионален развој,
степенот на ревитализација на селата и развој на подрачјата со специфични развојни
потреби.

Респектирајќи ги досега преземените мерки и активности со кои е постигнат определен
напредок во поглед на создавањето и подобрувањето на условите за живот во руралните
средини во РМ, потребно е преземање на квалитативни чекори во насока на создавање
на услови за развој и модернизација на руралните средини и следење на трендот на
современото живеење.

5. МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Динамичните технолошки промени, глобалната конкуренција, неизвесност и ризик се
карактеристики на современите текови во водењето бизниси и ја иницираат потребата
од создавање и развој на мали и средни претпријатија. Од аспект на својата големина и
флексибилност, малите и средни претпријатија го претставуваат најдинамичниот, но во
исто време и најчувствителниот сегмент во структурата на стопанството и економијата на
земјата. Препознатливи се како креатори на работни места, придонесуваат за зголемување
на извозот, за создавање на иновативни производи и услуги, поголема промоција на
домашните производи на странските пазари и се важен фактор во намалувањето на
невработеноста и сиромаштијата и подобрување на животниот стандард.
За да се осознаат состојбите во делот на преземаните мерки, политики и активности од
страна на надлежните органи и институции одговорни за подобрување на општата клима
за работа и развој на МСП, извршивме ревизија на успешност на тема: Ефикасност на
системот на креирање и реализација на политики, мерки и активности во насока на развој
и поддршка на мали и средни претпријатија во Република Македонија.
Со ревизијата се насочивме кон повеќе институции задолжени за подобрување на општата
клима за работа и развој на мали и средни претпријатија и тоа: Министерство за економија Сектор за претприемништво и конкурентност, Агенција за поддршка на претприемништвото
во Република Македонија, Македонска Банка за поддршка на развојот, Национален совет
за претприемништво и конкурентност, Централен регистар на Република Македонија, Фонд
за иновации и технолошки развој, Министерство за локална самоуправа и други институции
на регионално и локално ниво.
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Констатиравме дека секторот на мали и средни претпријатија ги опфаќа сите видови
компании, почнувајќи од трговци поединци, па се до задруги; некои даваат крајно
традиционални услуги, додека други се брзо растечки фирми кои користат високи
технологии.
Според податоците добиени од Централен Регистар на РМ, Секторот на микро и мали
претпријатија претставува околу 98% од вкупниот број на претпријатија во Република
Македонија.
2012

2013

2014

Микро - 39382 (69,30%)

Микро - 38404 (68,20%)

Микро - 37533 (67,27%)

Мали - 16477 (29%)

Мали - 16887 (29,99%)

Мали - 17219 (30,86%)

Средни - 593 (1,04%)

Средни - 596 (1,06%)

Средни - 609 (1,09%)

Големи - 373 (0,66%)

Големи - 420 (0,75%)

Големи - 435 (0,78%)

Микро и мали претпријатија се претпријатија во сопственост на едно лице или индивидуа,
каде што сопственоста и менаџментот се независни и вообичаено немаат вработено повеќе
од 10, односно 50 лица.
За малите и средни претпријатија особено е значајна јавната поддршка која најчесто
се изразува во вид на организирана мрежа на институции кои нудат различни видови
на финансиска и нефинансиска помош и создаваат општо поволна рамка во која ќе
функционираат и ќе се развиваат бизнисите.
Средствата кои од Буџетот на РМ се издвојуваат за извршување на дејноста на институциите
формирани за креирање и спроведување на политики, мерки и активности за развој
и унапредување на МСП, имаат влијание врз одржливоста, односно функционалноста
и работењето на воспоставената институционална мрежа како и врз реализацијата
на планираните мерки и активности за развој и унапредување на малите и средните
претпријатија.
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Одобрени средства од Буџетот на РМ
Институции

во 000 денари
2014

2015

Сектор за претприемништво и конкурентност- Министерство за
економија

7.054

61.192

Агенција за поддршка на претприемништвото

3.900

3.900

Бизнис центри за поддршка на МСП во Центрите за развој на плански
региони

6.288

6.288

0

289.053

117.311

97.625

1.984.703

2.241.160

492

492

23.273

20.729

2.143.021

2.720.439

Фонд за иновации и технолошки развој
Агенција за вработување на РМ
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството
Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ
Агенција за поддршка и промоција на туризмот
Вкупно

Со законите за гаранција на Република Македонија на обврските по договори за заеми
наменети за финансирање на мали и средни претпријатија и други приоритетни проекти,
во периодот од 2009 до 2015 година, државата има преземено гаранции за навремено
намирување на обврските по заеми во износ од 350.000.000 евра кон Европска инвестициона
банка. Активностите ги врши Македонската банка за поддршка на развојот, која е развојна и
извозна банка, чија стратешка цел е да го поддржува и поттикнува развојот на македонското
стопанство преку кредитирање на мали и средни претпријатија и извозни компании, во
согласност со стратешките политики, цели и приоритети на Република Македонија.
Со користење на поволни кредитни линии од Европската Инвестициона Банка, обезбедени од
страна на Македонската банка за поддршка на развојот, на малите и средните претпријатија
им е овозможено надминување на поголем дел од проблемите и подобрување на нивното
работење преку обезбедување трајни и обртни финансиски средства и започнување на
инвестициски процеси.
Ефекти се постигнати и во однос на намалување на каматните стапки на кредитите од
деловните банки, така што во услови на лимитирани кредити од Европската инвестициона
банка, фирмите можат да користат и комерцијални кредити.
Политиките за развој и поддршка на мали и средни претпријатија што Владата на
Република Македонија во изминатиот период ги има преземено преку низа мерки и
активности во насока за подобрување на сферата на нивното работење се однесуваат на
поедноставување на регистрацијата на стопанските субјекти преку едношалтерски систем,
поедноставен даночен систем преку воведување на рамен данок, користење на поволни
кредити обезбедени од Европска инвестициона банка, поголема имплементација на
информатичката и комуникациската технологија за поттикнување на Е-бизнисот, создавање
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услови за поголема улога на технологијата и иноваторството во развојот на мали и средни
претпријатија како и јакнење на дијалогот меѓу јавниот и приватниот сектор.
Креирањето на политики и мерки за развој и поддршка на малите и средни претпријатија
и претприемништвото е сфера во која треба да се вложат дополнителни напори за
воспоставување на интегриран менаџмент систем, со кој ќе се обезбеди силна комуникација
меѓу институциите на централно и локално ниво, координација на нивните активности,
мониторинг и евалуација на реализираните мерки.

6. ЕФИКАСНОСТ НА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО СУДСКИ ДЕПОЗИТИ
И ГАРАНЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Судските депозити претставуваат полагање на парични средства, благородни метали
други предмети изработени од благородни метали, хартии од вредност, скапоцености и
други безготовински предмети, за кои во судска постапка ќе се утврди потреба од нивно
депонирање.
Привремени судски депозити се уплатени парични средства на депозитната сметка на
судот наменети за употреба веднаш или во најкраток рок за определена цел односно за
увид, вештачење, награди за стечајни управници и друго, кои можат да се користат само за
предвидената намена и нив не може да ги користи судот за друга намена.
Редовните судските депозити можат да бидат готовински и безготовински. Готовинските
депозити се уплатени парични средства во благајната на судот, a безготовински судски
депозити се уплатени парични средства на депозитната сметка на судот, за кои во судска
постапка ќе се утврди потреба од нивно депонирање.
Гаранцијата е една од мерките кои можат да се преземат спрема обвинетиот за обезбедување
на негово присуство и за непречено водење на кривичната постапка меѓу кои се и покана,
мерки на претпазливост, приведување, лишување од слобода, задржување, краткотраен
притвор, куќен притвор и притвор. При одлучувањето која од наведените мерки ќе ја
примени, надлежниот орган ќе се придржува кон условите определени за примена на
одделни мерки, водејќи сметка да не се применува потешка мерка ако истата цел може да
се постигне со поблага мерка.
Извршивме ревизија на успешност на тема: Дали надлежните институции преземаат
мерки активности за ефикасно управување со судските депозити и гаранции во Република
Македонија, со цел да дадеме јасни и ефективни препораки, како поддршка на институциите
надлежни за управувањето со судските депозити и гаранции односно на Министерството за
правда, Судскиот буџетски совет и основните судови во Република Македонија.
Согласно Законот за судовите, предвидено е Министерството за правда да врши надзор над
примената на Судскиот деловник како и надзор над спроведувањето на прописите во делот
на судските депозити и гаранции. Со ревизијата констатиравме потреба од воспоставување
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континуиран надзор во основните судови, што ќе придонесе за поголема контрола во
примената на судскиот деловник и во спроведувањето на прописите во областа на судските
депозити и гаранции.
Внесувањето и обработката на податоците во врска со материјално финансиското и
сметководственото работење во судската власт, се врши автоматизирано со користење
на соодветна апликација за автоматска обработка на податоците. Функционалноста на
апликацијата и потребните измени ги дефинира Судскиот буџетски совет. За непречена
реализација на наведените активности, потребно е Судскиот буџетски совет да формира
работно тело, кое ќе врши стандардизација на постапките во системот во судската власт,
ќе дава предлози за негово подобрување и ќе врши усогласување на апликацијата со
законските измени.
Судскиот деловник предвидува претседателот на судот да врши редовен надзор над
навременото и уредно извршување на работите во судот, како и надзор над севкупното
финансиско и материјално работење. Ревизијата е на мислење дека предвидените обврски
за вршење на надзор од страна на претседателот на судот, може да се вршат со делегирање
на надлежности или со формирање на комисии или работни тела.
Согласно Упатството за трезорско работење, потребно е основните судови во РМ да имаат
посебни сметки за уплата на средствата по основ на гаранции, што ќе овозможи целосна
евиденција и контрола на паричните средства добиени по основ на гаранции.
Евиденцијата на судските депозити и гаранции во основните судови во РМ, се врши
автоматизирано со користење на соодветна апликација за автоматска обработка на
податоците. Констатиравме дека 78% од основните судови во РМ пристапиле во модулот
за финансиско работење и извршиле внес на податоци за примените депозити. Дадовме
препорака за користење на автоматизираниот буџетски менаџмент систем од страна на сите
основни судови во Република Македонија, со цел добивање на точна, сеопфатна, ажурна,
хронолошка и целосна евиденција на судските депозити и гаранции.
Работите со судските депозити, односно нивниот прием, ракување, чување, евиденција,
надзор и издавање, потребно е да ги врши овластен судски службеник, со решение за
вршење на наведената надлежност, што ќе влијае врз зајакнувањето на ефикасноста на
процесот на управување со судските депозити и гаранции во Република Македонија.
Имајќи во предвид дека со вршење на попис на судските депозити и гаранции се утврдува
старосната структура на депозитите и гаранциите, статусот на предметите за примените
депозити, потребно е истиот да се врши редовно и целосно, а резултатите од пописот ќе
претставуваат основа за преземање на мерки за враќање на судските депозити или за нивна
уплата во Буџетот на РМ, доколку се утврди дека постои застареност, сметано од денот на
нивното предавање.
Примената на мерката гаранцијата, во случаите во кои судот ќе утврди дека постојат
можности за нејзина примена, како мерка за обезбедување на присуство на обвинетиот е
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поекономична мерка и со нејзина поширока примена би се заштитиле основните права на
човекот загарантирани со Уставот на Република Македонија, почитувајќи го принципот на
пресумпција на невиност.
Не оспорувајќи ги активностите кои се преземени од страна на надлежните институции во
процесот на управување со судските депозити и гаранции, постои потреба од преземање на
дополнителни мерки и активности за воспоставување на целосна евиденција, управување
со депозитите и гаранции на начин кој ќе овозможи точни и навремени податоци за видот,
износот, старосната структура на судските депозити и гаранции и уплата на истите во
Буџетот на РМ, по истекот на законски предвидениот рок. Координација на сите институции
вклучени во процесот, усогласување на законската и подзаконската регулатива, кадровска
екипираност, како и примена на мерката гаранција во основните судови ќе придонесе за
воспоставување на ефикасен систем на управување со судските депозити и гаранции во
основните судови во Република Македонија.

7. МЕРКИ/АКТИВНОСТИ НАСОЧЕНИ КОН ПОДОБРУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА
ЕФИКАСНОСТ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
Во 2015 година, согласно Годишната програма
за работа извршивме ревизија на успешност на
тема: Мерки / активности насочени кон
подобрување на енергетската ефикасност во
јавниот сектор. Оваа ревизија беше дел од
паралелната ревизија на успешност од областа
на енергетската ефикасност за земјите од
Западен Балкан.
Организатори на овој проект беа ВРИ на Шведска во координација со работната група на
Контакт комитетот за заеднички ревизорски активности и Европскиот суд на ревизори.
Во проектот учествуваа: ВРИ на Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, Република Српска,
Црна Гора, Србија и Македонија.
Република Србија и Црна Гора беа вклучени од самиот почеток на Проектот како земји
набљудувачи кои не вршеа ревизија на успешност. Целта на овие земји беше да се стекнат со
одредени познавања за процесот на вршење на ревизија на успешност, имајќи во предвид
дека се на самиот почеток на вршење на ваков вид ревизија.
Проектот започна во јуни 2014 година, а заврши во мај 2015 година. Во овој период одржани
се пет работилници. Во февруари 2015 година, земјите учеснички имаа обврска да ги
достават ревизорските програми од извршените прелиминарни истражувања, а мај 2015
година беше одреден како краен рок за изработка на Нацрт ревизорските извештаи.
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На покана на организаторот на проектот (JWGAA, SNAO и ECA), а имајќи ја во предвид
актуелноста на оваа проблематика во последните години на меѓународно ниво, како и
предизвикот да се учествува во паралелна ревизија со другите земји од Западен Балкан,
Главниот државен ревизор го одобри учеството на Државниот завод за ревизија во
паралелната ревизија.
Интерактивната комуникација се одвиваше на тој начин што секоја земја учесничка беше
задолжена со ревизорски извештај од друга земја, со цел да даде коментар/забелешки по
однос на структурата на извештајот, наодите, заклучоците препораките и другите елементи
на извештајот.
Несомнено е дека со паралелната ревизија се додава голема вредност на ревизиите и
претставува дополнителна алатка за развој на капацитетите во Врховните ревизорски
институции, бидејќи им овозможува на ревизорите да ја прошират својата професионална
стручност преку размена на најдобрите практики и ги охрабрува и ја олеснува комуникацијата
и споделувањето на информации помеѓу ВРИ.
Со извршената ревизија на успешност на тема Мерки/активности насочени кон
подобрување на енергетската ефикасност во јавниот сектор го опфативме периодот 20102014 година кој се карактеризира со преземени мерки и активности и постигнати резултати
во делот на усогласување на националното законодавство со обврските кои произлегуваат
од Договорот за основање на Енергетската Заедница (ЕЗ), донесување на стратешките
документи со кои се уредува политиката за ефикасно користење на енергијата и степенот на
реализација на мерките и активностите за подобрување на енергетската ефикасност (ЕЕ) во
јавниот сектор, како и спроведување активна политика од страна на државата во однос на
подобрување на ЕЕ.
За остварување на националната индикативна цел за вкупна заштеда на енергија од 9%
до крајот на 2018 година, од страна на надлежните институции потребно е да се преземат
дополнителни активности кои се однесуваат на:
•
•
•
•
•
•
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целосно транспонирање на Директивите во националното законодавство, навремена
имплементација на законските и подзаконските акти;
донесување на вториот акционен план за енергетска ефикасност (АПЕЕ) и Националната
програма за енергетска ефикасност во јавните згради (НПЕЕЈЗ);
создавање услови за воспоставување на финансиски механизми за поддршка на
проектите за ЕЕ;
воспоставување информациски систем за прибирање на податоци за потрошувачката на
енергија во јавниот сектор;
воспоставување систем за мерење и верификација на заштеда на енергија и
зајакнување на административниот капацитет на институциите надлежни за креирање и
спроведување на политиките за подобрување на ЕЕ.
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8. ЕФИКАСНОСТ ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЦВРСТИОТ ОТПАД ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Управувањето со отпадот е дејност од јавен интерес, регулирана со Законот за управување
со отпад и прописите донесени врз основа на овој закон. Во управувањето со отпадот се
применува и Законот за животна средина.
Комунален отпад е отпад што се создава од физички
лица од домаќинствата (отпад од домаќинства) и
комерцијалниот отпад.
Управување со отпад е збир на активности, мерки
и одлуки наменети за избегнување и намалување
на количеството на создадениот отпад и неговото
негативно влијание врз животната средина, животот и
здравјето на луѓето, вклучувајќи го и постапувањето со
отпадот.
За да се осознаат состојбите во делот на преземените мерки, политики и активности од
страна на надлежните институции одговорни за управување со цврстиот отпад во Република
Македонија извршивме ревизија на успешност на тема: Ефикасност во управувањето со
цврстиот отпад во Република Македонија.
Како резултат на извршената ревизија, констатирани се одредени состојби кои имаат
влијание на ефикасноста на преземените мерки и активности за управување со цврстиот
отпад во Република Македонија.
На територијата на Република Македонија, не се преземени доволни и соодветни мерки,
активности и одлуки од страна на инволвираните субјекти во процесот на управувањето
со цврстиот отпад (комунален), вклучувајќи ги и контролните функции на државните
институции, за да може истите значително да придонесат во намалувањето на количеството
на создадениот отпад и неговото негативно влијание на животната средина, животот и
здравјето на луѓето.
Имено, постојната законска регулатива за комунални дејности, доведува до преклопување на
надлежностите и одговорностите помеѓу два органа на државна управа, во спроведувањето
и надзорот над управувањето со отпад, што може да придонесе за некоординирано и
неефикасно имплементирање на законите од оваа област.
Во досегашниот период, Министерството за животна средина и просторно планирање
нема донесено Програма за управување со отпад на годишно ниво, а советите на поголем
број општини немаат донесено свои програми за управување со отпад или истите се
несоодветни. При тоа, во најголем дел, не се следи извршувањето на активностите утврдени
со донесените програми и планови преку изготвени извештаи од одделните инволвирани
субјекти. Поради тоа не се утврдени мерките и активностите што треба да се преземат од
страна на субјектите кои управуваат со отпадот во тековната година, со цел спроведување
на Националниот план за управување со отпад (2009 – 2015).
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Преземените активности за воспоставување на систем за управување со отпадот, пред
се комуналниот отпад, на регионално ниво во одделни плански региони во Република
Македонија, според кој треба да се формираат осум (8) региони за управување со отпадот,
се различни и се одвиваат бавно, а системот е во почетна фаза. Тоа негативно влијае на
ублажувањето на ризиците кои потекнуваат од постоечките депонии и од несоодветниот
начин на управување со отпадот, од аспект на намалување на количеството на создадениот
комунален отпад и заштитата на животната средина и здравјето на населението.
Поголемиот број општини и ЈКП не ги исполнуваат целосно законските обврски кои се
однесуваат на начинот на постапување со отпадот и неопасниот - комунален отпад, а
особено донесувањето на сите акти за регулирање на системот на селектирање, собирање
и транспортирање на комуналниот отпад, воведување на евиденција и известување,
собирање и селекција на комуналниот отпад.
Во изминатиот период од страна на централната и локалната власт, не се преземени
доволни и соодветни мерки за затворање на депониите кои не поседуваат дозвола за
вршење дејност отстранување на отпад што има за резултат натамошно постоење на диви
(нестандардни) депонии на целата територија на РМ, со негативно влијание врз животната
средина и здравјето на луѓето.
Обврските кои ги има Управата за животна средина, за спроведување на мониторинг
на управувањето со отпад, не се исполнети, а од страна на општините и градот Скопје
мониторингот на неопасниот (комунален) отпад не се врши на начин – во обем и содржина
согласно законот. Податоците кои се обезбедуваат во Управата за животна средина,
а се однесуваат на информативниот систем, не се целосни и сеопфатни, при што не е
воспоставен Катастар на животна средина и Катастар на создавачите на отпад. Поради ова
не се обезбедуваат целосни и навремени информации во врска со управувањето со отпад,
а со тоа и не се исполнува обврската за информирање на јавноста за состојбата, напредокот
и идните планови и насоки во управувањето со отпадот.
Надзорот над законитоста на работата на органите на општината, односно градот Скопје се
спроведува од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање преку
Комисија, која при спроведување на надзорот има мал опфат на општини предвидени за
надзор и мал опфат на надлежности што има за резултат недоволен надзор врз работењето
на институциите вклучени во процесот на управување со отпадот.
Во насока на надминување на утврдените состојби, ревизијата даде препораки со цел
преземање на мерки за надминување на истите. Препораките произлезени од оваа
ревизија се насочени кон зголемување на ефикасноста во управувањето со цврстиот отпад
и се однесуваат на субјектите надлежни за управување со цврстиот отпад.
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9. ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОГРАМИТЕ/МЕРКИТЕ НАСОЧЕНИ КОН РАЗВОЈ
НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Знаењето е најмоќната алатка за остварување на личната и професионалната амбиција на
секој поединец, чија што пак реализација, значи индивидуален придонес кон севкупниот
општествено-економски и политички просперитет, како и кон развој на демократијата и
социјалната правда во државата.
Оттаму, изградбата на квалитетен национален образовен систем, во кој ќе бидат
инкорпорирани современите глобални образовни трендови, текови и процеси, кој ќе
продуцира кадри со доволно конкурентно знаење како на домашно така и на меѓународно
тло, е еден од врвните приоритети на секоја земја.
Како дел од системот на воспитанието и образованието е и средното образование. Средното
образование според видот на образование се остварува преку планови и програми за
гимназиско, стручно, средно уметничко и средно образование за ученици со посебни
образовни потреби.

Средното образование се остварува во средни училишта кои се организираат како: јавни,
општински, односно средни училишта на Градот Скопје и државни средни училишта.
Државните средни училишта се основаат само за остварување на планови и програми за
средно образование на одредени категории на ученици за кои државата има посебен
интерес.
Според наставните програми кои се реализираат во јавните училишта, во 16 училишта се
реализира гимназиското образование, во 40 училишта стручно образование, во 34 училишта
се остваруваат наставни планови за гимназиско и стручно образование, 4 училишта се за
ученици со посебни образовни потреби, а 5 се уметнички училишта.
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Основна цел на средното и средното стручно образование е образовно - воспитниот процес
да биде насочен кон образовни излези на учениците кои подразбираат:
• индивидуален развој на ученикот;
• отворање на широки патишта за влез во високото образование;
• развивање на сет на компетенции (јасно дефинирани знаења, умеење и способности) и
• потенцијали што ги бара пазарот на трудот.
Средното образование е задолжително за секој граѓанин, под еднакви услови утврдени
со закон. Средното образование во јавните средни училишта е бесплатно, со примена од
учебната 2008/2009 година.
Концептот на бесплатен учебник за учениците од средното образование, e воведен со
примена од учебната 2009/2010 година.
За да се осознаат состојбите во делот на преземените мерки, политики и активности од страна
на надлежните институции одговорни за унапредување на средното образование во Република
Македонија, извршивме ревизија на успешност на тема: Ефективност на преземените
програми/мерки насочени кон развој на средното образование во Република Македонија.
Како резултат на извршената ревизија, констатирани се одредени состојби кои имаат влијание
на ефективниот развој на средното образование во Република Македонија, за кои Државниот
завод за ревизија даде препораки за нивно надминување, а се однесуваат на следното:
•
•

•

•

•

•

•
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Има потреба од донесување на подзаконски акти со кои треба да се уреди комплетната
постапка за подготовка, изработка и одобрување на учебници за средното образование.
Државниот испитен центар треба да изготви: Национална програма за евалуација на
основното и средното образование; Национален извештај за работа на наставниците
и стручните соработници од основните и средните училишта и анализа на резултатите
од проверувањето на постигањето на учениците во основното и средното образование.
Исто така поради законска неусогласеност постои и преклопување на надлежностите и
обврските кај Бирото за развој на образованието и Центарот за средно образование и
обука, што влијае на нивната соработка и координација.
Постои потреба од изготвување на целосна анализа за утврдување на оптималната
оптовареност на учениците во средното стручно образование во однос на она во
гимназиското образование.
Со изготвување на Концепција за четири годишно стручно образование ќе се утврди
соодносот помеѓу општото и стручното образование, а со тоа и застапеноста на
општообразовните и стручните предмети и практичната обука во наставните планови за
овој вид на образование.
Изготвувањето на наставните програми за четири годишното стручно образование не
е засновано на стандарди на занимања бидејќи во тој период наставните планови и
програми не се базираа на стандарди на занимања.
Постои незаинтересираност на компаниите за изведување на практична обука на
учениците поради непостоење на дефинирани механизми/стимулациски мерки.
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•

•

•

•
•

•

•

Со годишните програми за изградба и реконструкција на средните училишта,
министерството за образование и наука активно допринесува за подобрување на
состојбите во рамките на буџетските можности, со градење на нови и со реконструкција
на постојните училишта.
Од септември 2009 година е воведена мерката бесплатен учебник за учениците во
средното образование. Од вкупно 583 предмети по двата конкурса (од 2009 и од 2010
година за општо образовни предмети и стручни предмети за четири годишното стручно
образование), одобрени се 324 учебници. Наведените состојби влијаат на целосно
остварување на мерката бесплатен учебник.
Со воведување на средно задолжително образование од учебната 2008/2009 година, како
и воведување на бесплатен превоз за учениците дел од општините имаат неизмирени
обврски за превоз на учениците.
Реализацијата на мерките и активностите за подобрување на образовниот процес
(интегралната евалуација и самоевалуација), имаат постигнато задоволителни резултати.
Согласно Законот за основно и средно образование екстерното проверување на
напредокот и постигањето на успехот на учениците во основното и средното образование
во Република Македонија е отпочнато да се спроведува во учебната 2012/2013 година и
во континуитет се спроведува со две основни цели да го провери постигањето на успехот
на учениците и да го провери степенот на објективност на наставниот кадар.
Ревизијата констатира дека со Законот за средно образование не се соодветно
регулирани одредени прашања во делот на екстерното проверување на постигањето
на успехот на учениците кое предизвикува проблеми во реализацијата на оваа мерка.
Воведувањето на државната матура е еден од позначајните проекти од областа на
образованието во Република Македонија. Државната матура се воведува во функција
на завршен дел на средното образование и има за цел да послужи за селекција на
кандидатите при влез во високото образование.

Препораките произлезени од оваа ревизија се насочени кон подигање на квалитетот на
образованието и се однесуваат на субјектите надлежни за развојот, унапредувањето на
воспитно образовниот процес и надзорот на средното образование во Република Македонија.

10. ЕФИКАСНОСТ НА ПРОЦЕСОТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ
Под бесправно изградени објекти се подразбираат објекти кои се изградени без одобрение
за градење или спротивно на одобрението за градење во и надвор од плански опфат.
Бесправното градење има огромно влијание врз животната средина, социјалниот и економскиот
аспект на едно општество поради несоодветните инфраструктурни системи, лошото управување
со цврстиот отпад, слабото одржување на основната инфраструктура, неформалните
интервенции на постојните градби кои можат да влијаат на стабилноста на самата градба,
капиталот е заробен во бесправно изградени објекти, сопствениците/корисниците на бесправно
изградените објекти немаат пристап до кредити или хипотеки и слично.
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Под утврдување на правен статус на бесправен објект се подразбира запишување на бесправните
објекти во јавната книга за запишување на правата на недвижности и вклопување на истите во
урбанистичко-планската документација, на начин и во постапки определени со закон.
Процесот на постапување со бесправно изградените објекти во Република Македонија е
започнат од март 2011 година со влегување во сила на Законот за постапување со бесправно
изградени објекти, од кога е започнато и поднесувањето на барањата за утврдување на
правен статус на бесправно изградени објекти.
Постапката за утврдување на правен статус на бесправен објект ја спроведуваат органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот
- Министерството за транспорт и врски и единиците на локалната самоуправа - општините.
За да се осознаат состојбите со процесот на постапување со бесправно изградените објекти
во Република Македонија и постигнатите ефекти, извршивме ревизија на успешност на тема
Ефикасност на процесот на легализација на бесправно изградени објекти во Република
Македонија во периодот 2011-2014 година.
Со ревизијата добивме сознанија дека пред донесување на Законот за постапување со
бесправно изградени објекти, надлежните институции немаат податоци за точниот број
на бесправно изградени објекти на територијата на Република Македонија. Кај поодделни
општини претпоставениот број на бесправно изградени објекти бил практично многу
помал, а произлегува од поднесените барања за легализација, кои обично се однесуваат на
доградби и надградби на куќи и помошни простории.
Од добиените одговори на доставениот прашалник до општините, од 74 општини добивме
податоци за: бројот на поднесените барања до крајниот рок на поднесување, издадените
решенија, барања во постапка и некомплетни барања, со состојба 31.12.2014 година и
истите се прикажани во следниот графикон.
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Заради подобрување на утврдените состојби, дефиниравме препораки кои се дадени во
функција на имплементација на мерките за подобрување на ефикасноста на процесот
на легализација на бесправно изградените објекти, нивна евиденција во надлежните
институции, подобрување на економската клима во државата, подобра евиденција за
наплата на такси и даноци од страна на општините и Градот Скопје и други индиректни
ефекти поврзани со сопственичките права на недвижностите:
• Министерството за транспорт и врски и општините да преземат активности за
дополнително информирање на барателите за комплетирање на барањата со геодетски
елаборат, имотен лист за земјиштето на кое е изграден објектот и други документи кои
не се приложени со барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, со
цел забрзување на постапката и поефикасно спроведување на процесот на легализација;
• Да се преземат активности за навремено носење на урбанистичка согласност и решение
за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти;
• Министерството за транспорт и врски да врши редовен надзор над спроведувањето на
одредбите од Законот за постапување со бесправно изградените објекти и прописите
донесени врз основа на овој Закон;
• Овластените градежни инспектори во општините кои утврдиле градежни активности
на објекти за кои е поднесено барање за легализација и изготвиле решение за нивно
отстранување, истите да ги достават до комисијата заради запирање на постапката за
легализација;
• Општините да доставуваат годишен извештај за наменското користење на наплатените
средства од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект до
Министерството за транспорт и врски.
• Сметаме за потребно да ја истакнеме преземената активност од страна на Министерството
за транспорт и врски за време на ревизијата за надминување на констатираната
состојба, која се однесува на запишување на бесправниот објект во јавната книга на
недвижности. Со измената на законското решение е пропишана обврска за службена
достава на правосилните решенија до Агенцијата за катастар на недвижности, за сите
легализирани објекти.

11. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА МУЗЕЈСКА ЕВИДЕНЦИЈА ВО НАЦИОНАЛНИТЕ
И ЛОКАЛНИТЕ УСТАНОВИ И ЗАШТИТА НА МУЗЕЈСКИТЕ ПРЕДМЕТИ
Музејска дејност вршат музеите и самостојните музејски збирки, како и галериите и
галериските збирки доколку се регистрирани за вршење на музејска дејност. Музејската
дејност е дејност од јавен интерес.
Покрај другите работи, музеите истражуваат, собираат, средуваат, стручно и научно
обработуваат и проучуваат, заштитуваат, објавуваат и презентираат музејски материјал
и музејски предмети и преку постојани изложбени поставки, повремени и подвижни
изложби, предавања, семинари, работилници и практикуми, прикажување на филмови и
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други форми на дејствување, ги запознаваат граѓаните со музејските предмети и едукативно
делуваат за значењето на културното наследство и природата на Република Македонија.

Културното наследство е темелна вредност на Република Македонија што се заштитува
во секакви околности. Заштитата на културното наследство се остварува преку негова
идентификација, валоризација, ревалоризација, категоризација, прогласување, регистрација
и означување на културното наследство, негово чување, почитување, негување и одржување,
конзервација, реставрација, реконструкција, дислокација и ревитализација, како и превенција
и надзор, реституција, презентација, популаризација и секој друг облик на непосредно или
посредно зачувување на културното наследство што се остварува во јавен интерес.
За да се осознаат состојбите со начинот на водење на музејска евиденција во националните
и локалните установи и заштита на музејските предмети, извршивме ревизија на успешност
со која, покрај Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство,
опфативме и 14 јавни институции – музеи од кои дел беа со национален статус, а дел со
локален. Со ревизијата ги констатиравме следните состојби:
• Музеите имаат обврска основната музејска евиденција да ја водат во електронски
облик почнувајќи од 2006 година. Со ревизијата е утврдено дека електронската музејска
евиденција во дел од музеите е воведена во 2014 и 2015 година, а дел од музеите
воопшто не ја воспоставиле.
• Воспоставената електронска евиденција има потреба да се комплетира и да ги содржи
сите елементи, сите пропишани книги, а пронајдените движни наоди од интензивните
археолошки истражувања да се евидентираат во музејската евиденција.
• За ефикасна заштита на музејските предмети потребно е музејските предмети да се
евидентираат, категоризираат, идентификуваат, да се донесат и почитуваат определени
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•

•

•

•

•

•

процедури во однос на заштита од оштетување, од незаконски дејствија, воена состојба
и природни непогоди.
Од извршената ревизија во музеите предмет на нашите истражувања дојдовме до
сознанија дека заштитната евиденција која се воспоставува заради идентификација,
следење на состојбата или други потреби во врска со заштитените добра од културно
историско значење, не е воспоставена, како во музеите, така и во Управата за заштита на
културното наследство.
Музеите кои располагаат со културно наследство, за кое одлука за прогласување на
културно наследство од особено значење донесува Владата на Република Македонија,
и за кое е предвиден посебен режим на заштита кој подразбира чување, почитување,
одржување, негување и користење на доброто согласно неговата намена, не секогаш се
почитува.
Музеите кои располагаат со збирки на културно наследство од особено значење
спротивно на утврдените правила за размена и отстапување, отстапиле предмети
на други музеи, со што се предизвикува нарушување на концепцијата на целосност
на збирката, растурање на збирката, намалување на нејзиното значење во својата
изворност, репрезентативност во својот вид, разновидност на содржините, функција,
старост, зачуваност или друга типичност.
Музеите во своите интерни акти предвиделе донесување на правилници и процедури за
заштита на музејските предмети, во однос на физичката заштита, заштита од незаконски
дејствија, вооружен судир и природни непогоди и тие се донесени во 2014 година.
Во однос на кадровската и техничката опременост на музеите, утврдивме дека има
потреба од продолжување на започнатите активности во овој правец за надминување на
состојбите со недостаток на стручен кадар и останат персонал, за ефикасно извршување
на музејската дејност.
Ефикасно извршување на музејската дејност во делот на евиденција и заштита на
музејските предмети е обврска и одговорност на музеите. Со стручна, постојана и
ефикасна контрола врз спроведување на законските и подзаконските акти во овој дел, ќе
се постигне навремено преземање на мерки за евиденција, идентификација и заштита
на музејските предмети.

Со цел да се даде придонес со ревизијата на успешност во начинот на водење на музејска
евиденција во националните и локалните установи и заштита на музејските предмети, до
надлежните органи упатени се препораки со чија имплементација треба да се надминат
утврдените состојби.
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12. ИЗВОРИТЕ НА ФИНАНСИРАЊЕ И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЕФИКАСНОСТА НА
РАБОТЕЊЕТО ПРИ ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЈАВНИТЕ
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ
Системот и организацијата на здравствената
заштита, вршењето и финансирањето на
здравствената дејност се уредени со повеќе
законски и подзаконски акти вклучувајќи ги и
интерните акти донесени од надлежните
органи инволвирани во здравствената
заштита.
Здравствената заштита се заснова врз
единството на превентивните, дијагностичко
- терапевтските и рехабилитационите
мерки, како и врз начелата на: достапност;
ефикасност; континуираност; правичност; сеопфатност и обезбедување на квалитетен и
сигурен здравствен третман.
Во системот на здравствена заштита клучни институции се Министерството за здравство,
Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Јавните здравствени установи.
Министерството е одговорно за носење политики, регулатива, вршење надзор и контрола,
дефинирање на мрежа на здравствени установи, развој на инфраструктурата, инвестиции
во здравствениот систем, планирање на човековите ресурси и воедно ја има целокупна
одговорност над јавното здравје. Фондот е одговорен за развој и имплементација на
механизмите за купување на здравствени услуги од јавните и приватните здравствени
установи, додека пак ЈЗУ ја извршуваат здравствената заштита.
Здравствената дејност се врши во и надвор од мрежата на здравствени установи. Мрежата
на здравствени установи го определува потребниот број здравствени установи и видовите
на здравствена дејност, односно специјалност, кои се обезбедуваат во определени
географски подрачја според местото на живеење на корисниците на здравствената заштита,
а во согласност со потребите за здравствена заштита на населението на територијата на
Република Македонија.
Мрежата обезбедува рамномерна достапност на здравствените услуги, согласно обемот
на правата од задолжително здравствено осигурување и економската оправданост,
технолошкиот и научниот развој во областа на здравствената дејност, степенот на
урбанизираност на подрачјата, специфичностите на населеноста, сообраќајните поврзувања,
миграциите на населението и достапноста до здравствените установи и посебните услови
на демографски загрозените подрачја.
Здравствената заштита во Македонија во рамките на мрежата зависно од видот на
здравствените услуги, се извршува во 32 универзитетски клиники, 3 клинички болници, 13
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општи болници, 7 специјални болници, 34 здравствени домови, 2 здравствени станици, 7
заводи, 4 институти, 10 центри за јавно здравје и 2.598 Приватни здравствени установи (ПЗУ).
Еден од клучните критериуми односно предуслови за извршување на здравствената заштита
од страна на Јавните здравствени установи (ЈЗУ) преставуваат и изворите на финансирање,
поради што за да се осознае нивното влијание врз работењето на ЈЗУ, Државниот завод
за ревизија изврши ревизија на успешност на тема: Изворите на финансирање и нивното
влијание врз ефикасноста на работењето при остварувањето на здравствена заштита на
јавните здравствени установи.
Преземените ревизорски активности ги опфатија областите кои се однесуваа на: правната
рамка, стратешките документи и поставеност на институциите инволвирани во системот
на финансирање на ЈЗУ; изворите на финансирање на ЈЗУ (Фондот како купувач на
здравствени услуги, Министерството преку програмите за здравствена заштита и приходите
од партиципација како најзначајни извори на финансирање на ЈЗУ) и финансиска состојба
(солвентност и ликвидност) на ЈЗУ, евиденција на трошоците и влијанието врз извршувањето
на дејноста на ЈЗУ.
Ефектите од мерките и активностите кои ќе бидат преземени по дадените препораки на
ревизијата меѓу другото треба да обезбедат подобрување на решенијата во постоечката
законска регулатива во функција на обезбедување на потребните финансиски средства за
финансирање на здравствената заштита; преиспитување на поставеноста на основниот
пакет на здравствени услуги и можност за воведување и структурирање повеќе пакети, со
различно учество со лични средства на корисниците на здравствени услуги; зајакнување
на соработката и координацијата на институциите инволвирани во системот на
здравствена заштита, донесување на Стратегија за определување долгорочна динамика за
приспособување на фактичките капацитети кон стандардите за обезбедување со капацитети
во мрежата на здравствени установи; подобрување на финансиската состојба на ЈЗУ и
ефикасно остварување на здравствена заштита.

13. ЕФИКАСНОСТ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ МЕРКИ, ПОЛИТИКИ И АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ
НА ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА ВО РМ, ИНСТИТУЦИОНАЛНО
СМЕСТУВАЊЕ ВО ДРЖАВНИ И ПЕНЗИОНЕРСКИ ДОМОВИ И КЛУБОВИ
Стареењето на популацијата наметнува голем
број квалитативни и квантитативни здравствени,
економски и социјални проблеми, а поради
промената на структурата на семејството се губи
можноста за традиционална семејна грижа во
домашни услови. Република Македонија влегува
во групата на земји кои демографски се
карактеризираат со висок процент на старо
население.
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Комплексноста на прашањето на стареењето на населението во РМ и влијанието на домот
и средината во која живеат врз чувството на сигурност и квалитетот на живеење, создава
потреба од услови за квалитетен поединечен живот и живот со популацијата на население
која генерациски е приближно на исто ниво, соодветни услови на живеење и вклучување во
општествениот живот при тоа почитувајќи го правото на индивидуален избор.
Република Македонија како потписник на Европската социјална повелба, има обврска
директно или во соработка со јавните или приватните организации, да донесе или поттикне
соодветни мерки кои ќе овозможат постарите лица да останат полноправни членови на
општеството, преку ресурси за достоинствен живот, обезбедување на домување соодветно
на нивните потреби и здравствената состојба, како и поддршка и услови за живот во
институциите.
Социјалната заштита на старите лица е дејност од јавен интерес за остварување на правата
од социјална заштита, под услови утврдени со Закон за социјална заштита. Носители на
социјалната заштита се државата, општината, градот Скопје и општините во градот Скопје,
во рамките на нивните надлежности, а во согласност со овој закон. Системот на социјалната
заштита го сочинуваат установите за социјална заштита, институциите, мерките, политиките
и активностите за реализирање на правата на старите лица и спречување/надминување
на основните социјални ризици по здравјето, старост и стареење и ризици од друг вид на
социјална исклученост. Остварувањето на правата од социјалната заштита на старите лица
се реализира преку обезбедување на следните облици на заштита:
• Институционалната заштита како облик на остварувањето на правото за сместување во
јавна установа за социјална заштита, а се однесува на старите лица кои не се во состојба
да се грижат сами за себе и немаат соодветни услови за живеење во своето семејство, а
поради семејна или станбена положба немаат можности да обезбедат заштита на друг
начин и
• Вонинституционални облици на заштита која се организира во вид на давање на помош
во домот на старото лице, во установите за сместување на стари лица, дневните центри
и клубови во вид на дневен престој, исхрана, лична хигиена, како и организирање на
работни, културни, забавни и други активности.
Покрај мерките за социјалната заштита на старите лица, грижата на државата се остварува
и преку одредбите на Законот за ПИО со кој е дадено правото на Фондот за ПИОМ да
обезбедува времено сместување во пензионерски домови/станови за живеење на
корисниците на пензија кои оствариле старосна, семејна и инвалидска пензија, односно
немаат сопствен дом или сместување, а сите останати потреби ги задоволуваат самостојно.
Интеграцијата на корисниците на пензија во општествениот живот се обезбедува со дневен
престој во објектите наменети за клубови за пензионери.
Во насока на обезбедување на доволно релевантни, соодветни и достатни ревизорски
докази за да осознаеме дали мерките и политиките утврдени со законите, стратешките
документи, програмите и интерните акти од страна на надлежните институции обезбедуваат
подобрување на условите и начинот на сместување, одржување, реконструкција на
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постојните капацитети и изградба на нови за сместување на старите лица, извршивме
ревизија на тема: Ефикасност на мерките/политиките и активностите утврдени во законите,
стратешките документи, програмите за остварување на правата од социјална заштита на
старите лица во РМ, во однос на институционално и вонинституционално сместување во
јавни установи, дневни центри и пензионерски домови и клубови.
Ревизорските активности ги опфатија областите кои се однесуваат на: правната рамка,
стратешките и програмските документи; институционална поставеност, капацитети,
услови и инвестициона политика и активности; извори на финансирање на активностите за
сместување на стари лица и мониторинг, надзор и контрола.
Заклучоците од оваа ревизија на успешност и дадените препораки треба да придонесат за
унапредување на мерките, политиките и активностите утврдени во законите, стратешките
документи, програмите за остварување на правата од социјална заштита на старите лица
во РМ, во однос на институционално и вонинституционално сместување во јавни установи,
дневни центри и сместување во пензионерски домови и клубови, 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, подобрување на условите за живеење во домовите за стари лица, зголемување
на мрежата на домови за стари лица како и пензионерски домови со запазување на
рамномерен пристап на капацитетите и услугите за сместување, како и продолжување на
активностите за ширење на мрежата на вонинституционална заштита.

14. ЕФИКАСНОСТ НА ПРЕЗЕМЕНИТЕ АКТИВНОСТИ ОД СТРАНА НА НАДЛЕЖНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ СО ЦЕЛ ПОДГОТОВКА НА РЕКИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД ЕФЕКТИТЕ НА ВОДАТА
Водите (површинските води, вклучувајќи
ги и постојаните водотеци или
водотеците во коишто повремено тече
вода, езерата, акумулациите, изворите и
подземните води) на територија на
Република Македонија, како добра од
општ интерес, се во нејзина сопственост,
при што начинот на нивна заштита и
управување се уредени со одредбите од
Законот за водите. Водата не е
комерцијален производ, туку наследство
кое мора да биде заштитено и нејзино
соодветно искористување.
Водните ресурси се еден од најзначајните фактори за развојот на човештвото и економијата,
бидејќи водата е есенцијална за функционирањето на секое живо суштество, растение,
земјоделско производство и за многу индустриски процеси. Потенцирајќи ја нејзината
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важност се наметнува потребата од преземање практични, долгорочни чекори кои
вклучуваат: развој на водните ресурси со задоволување на потребите на сите корисници;
рационално и економично користење на водата; осигурување на добар квалитет на водата
и доволна количина; заштита на водата; мерки за спречување на загадувањето; заштита и
подобрување на водните екосистеми и заштита од штетните ефекти на водите.
Во услови на глобално затоплување, континуирано зголемување на просечната температура,
изразени климатски промени пропратени со сушни периоди и ненадејни поплави, водните
ресурси претставуваат многу ранлива категорија.
Без интегриран пристап за заштита и управување на водните ресурси, безбедноста и
последиците за здравјето на луѓето може да бидат многу сериозни.
Нерамномерната распореденост на водотеците, климатските, топографските и други
фактори влијаат Република Македонија да е изложена на висок ризик од поплави.
Имајќи ги во предвид улогата и значењето на водите, нивната корист за општеството од
една страна но и ризиците од нивното штетно дејство од друга страна Државниот завод за
ревизија изврши ревизија на успешност на тема: Ефикасност на преземените активности
од страна на надлежните институции со цел подготовка на реките за заштита од ефектите
на водата.
Ревизорските активности беа насочени кон повеќе области и тоа:
• Правна и институционална рамка, стратешки документи и нивна примена;
• Уредување, одржување и управување со водотеците, акумулациите, браните, системите
за одводнување;
• Финансиски, материјално - технички ресурси и човечки капацитети;
• Инспекциски надзор и
• Мониторинг, информирање и известување.
Ефектите од спроведената ревизија, утврдените состојби, дадените препораки и
преземените мерки и активности во текот на ревизијата и потоа од страна на надлежните
органи треба да обезбедат: донесување и имплементација на стратешки документи,
подзаконски акти и нивно усогласување со европската регулатива; подобрување на
институционалната поставеност; подобрување на финансиските, материјално – техничките
и кадровските капацитети со кои располагаат надлежните институции во спроведувањето на
превенцијата и заштитата од штетните ефекти на водата од реките; подобрување во начинот
на мониторингот на водните тела и навремено информирање; известување и тревожење,
навремено преземање мерки за справување со поплави, ерозии и порој; ублажување на
последиците од поплави, ерозии и порој; подигнување на јавната свест и совест во поглед
на грижата и заштитата на животната средина и обезбедување на посигурен и побезбеден
живот на граѓаните во Република Македонија од аспект на заканите од водите.
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15. ЕФИКАСНОСТА НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ПРЕЗЕМЕНИ ОД НАДЛЕЖНИТЕ
ОРГАНИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ
Земјоделското земјиште како добро од општ интерес за Републиката ужива посебна
заштита и се користи под услови и на начин утврдени со Законот за земјоделското
земјиште. Земјоделско земјиште, се ниви, градини, овоштарници, лозја, маслинарници,
други долгогодишни насади, ливади, пасишта, мочуришта, трстици, рибници, нива под
оранжерии, нива под помошни објекти, нива под објект за примарна обработка на
земјоделски производи, земјиште во функција за потребите на користење на оранжериите,
помошните објекти и објектите за примарна обработка на земјоделски производи, како
и друго земјиште кое се користи или не се користи (необработливо земјиште), а кое со
примена на агротехнички и агромелиоративни и хидромелиоративни мерки може да се
оспособи за земјоделско производство.
Земјоделското земјиште може да биде во државна и приватна сопственост. Сопствениците
и корисниците на земјоделското земјиште се должни земјиштето да го користат согласно
со неговата намена, да ја одржуваат и зголемуваат плодноста и да спречуваат негово
загадување или друг вид деградација. Земјоделското земјиште во државна сопственост
може да се даде на користење по пат на закуп и плодоуживање.
Територијата на Република Македонија зафаќа површина од 25.713 км2 која е претежно
планинска односно ридовите и планините зафаќаат 79% од вкупната територија, низините
19% и природните езера 2%. Околу половина од вкупната територија е земјоделско земјиште,
а околу 44% се земјиште под шуми.

Ефикасното управување
со земјоделското земјиште
ќе обезбеди негово
рационално користење
како ограничен природен
ресурс
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Според последните статистички податоци, околу 50% од вкупната површина на територијата
на Република Македонија или 1.263 илјади хектари е категоризирана како земјоделско
земјиште. Околу две третини од земјоделското земјиште е во категорија на пасишта, а
остатокот е обработливо земјоделско земјиште. Ораниците и бавчите заземаат најголем
дел од обработливите површини во 2014 година (81%), додека овоштарниците и лозјата
учествуваат со околу 7%.
ливади
12%

ораници и бавчи
33%
пасишта
59%

ораници и бавчи
81%

лозја
4%

овоштарници
1%
лозја
2%
ливади
5%

земјоделско земјиште

овоштарници
3%

обработливо земјоделско земјиште

Имајќи ја предвид улогата и значењето на земјоделското земјиште во обезбедувањето на
квалитетна здрава храна, паричните приливи кои се обезбедуваат по пат на продажба на
земјоделски производи и сознанието дека истото преставува ограничен природен ресурс,
извршивме ревизија на тема: Ефикасност на мерките и активностите преземени од
надлежните органи за управување со земјоделското земјиште.
Ревизорските активности кои се преземаа со наведената ревизија опфатија повеќе области
и тоа: правна рамка и стратешки документи; евидентирање на земјоделско земјиште/
земјишен регистар, издавање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост,
следење на наплатата на закупнината и соработка помеѓу министерството и надлежните
институции; човечки ресурси, едукација и материјално технички средства и контрола/
надзор во управувањето/користењето на земјоделското земјиште и спроведувањето на
одредбите од договорите за закуп.
Ефектите од спроведената ревизија, утврдените состојби, дадените препораки и преземените
мерки и активности во текот на ревизијата и потоа од страна на надлежните органи
треба да обезбедат: утврдување на стратешките цели за управувањето со земјоделското
земјиште; преземање на потребните активности за дефинирање на барањата за изработка
на софтверска апликација и доделување на договор за набавка на услуги/софтверска
апликација/земјишен регистар; создавање на база на податоци за земјоделското земјиште,
негово издавање под закуп и наплата на закупнината; следење на начинот на користење
на земјоделското земјиште; соработката на Министерството и другите надлежни органи
и институции; кадровската екипираност и стручната оспособеност на административните
службеници; материјално-техничките средства; зголемување на ефикасноста на
инспекцискиот надзор и меѓусебното информирање на ДИЗ и Министерството.
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16. ЕФИКАСНОСТ НА МЕРКИТЕ/АКТИВНОСТИТЕ УТВРДЕНИ ВО СТРАТЕШКИТЕ
ДОКУМЕНТИ/ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ
Позитивните развојни трендови на глобално ниво го позиционираат туризмот меѓу
најдинамичните и најпропулзивните стопански дејности, со повеќекратни ефекти. Туризмот
во Република Македонија, како неодминлив дел од светските туристички движења, има
значајна улога за економскиот напредок на земјата изразен преку: зголемени инвестиции,
девизен прилив и учество во БДП, нови работни места, промовирање на културните
вредности и природните богатства на Република Македонија.
Република Македонија е вистинска ризница на
култура, уметност, природни убавини и
гастрономски уживања и нуди безброј
можности за љубителите на природните,
културните и духовните вредности. Природните
убавини се изразуваат преку бројни планини,
клисури, пештери, езера, водопади и извори
поради што често ја нарекуваат „земја на
езерата“.
Како ретко каде во светот, Република Македонија поседува голем број културно -историски
знаменитости од антиката до денес: цркви, манастири, џамии, археолошки локалитети,
вредни експонати, ретки икони, богатство од традиции, единствен препознатлив фолклор и
други артефакти.
Со текот на годините, Република Македонија покажа дека туризмот е меѓу врвните
приоритети а преземените мерки за развојот на оваа дејност даваат позитивни резултати
и ефекти изразено преку континуираниот раст на: бројот на странски туристи а со тоа и на
туристи и ноќевања воопшто, девизниот прилив од туризмот, инвестициите и стапката на
вработеност во туризмот, што претставува и зголемено учество на туризмот во БДП.
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на успешност на тема Ефикасност на мерките
/ активностите утврдени во стратешките документи/програмите за развој на туризмот
согласно Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2015 година и
Спогодбата заведена под број 01-298/1 од 24.02.2015 година склучена помеѓу Државниот
завод за ревизија на Република Македонија и Државниот завод за ревизија на Република
Хрватска. Дополнително со склучување на анекс кон спогодбата се приклучи и Државниот
завод за ревизија на Република Унгарија.
Ревизорските активности кои ревизорскиот тим ги спроведе во субјектите опфатени со
ревизијата беа насочени кон повеќе области и тоа како што следува:
• Правна и институционална рамка и стратешки документи;
• Човечки ресурси, едукација и подигање на свеста за туризмот;
• Туристички производ и услуга;
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•
•
•
•
•

Туристички маркетинг;
Инвестициона политика/Политика на инвестирање;
Индикатори, мониторинг и известување;
Интегриран систем за водење на туристички и угостителски регистри, база на туристички
податоци и градење на институционална туристичка мрежа со он-лајн платформа и
Имплементација на одредбите од Договорот помеѓу Владата на Република Македонија
и Владата на Република Хрватска за соработка во областа на туризмот.

Со ревизијата на успешност беа опфатени повеќе субјекти од централно, регионално и
локално ниво кои се надлежни или имаат свое влијание во делот на развојот на туризмот
и угостителството во Република Македонија, меѓу кои: Комитет за туризам на Владата на
Република Македонија, Министерство за економија - Сектор за туризам и угостителство,
Агенција за промоција и поддршка на туризмот, Комисија за економски прашања во
Собранието на Република Македонија, Државен завод за статистика, Македонска банка
за поддршка на развојот, Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на
Република Македонија, образовни институции од областа на туризмот, единици на локална
самоуправа, центри за развој на планските региони, стопански комори, здруженија и
асоцијации.
Заклучоците од оваа ревизија на успешност ќе придонесат за зголемување на ефикасноста,
ефективноста на политиките, мерките и активностите во областа на туризмот односно
давање препораки кои ќе придонесат кон развој на туризмот, креирање нови работни места,
промовирање на културните вредности и природните богатства на Република Македонија и
поттикнување на економскиот развој.

17. КАПАЦИТЕТИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ЕФИКАСНО СПРАВУВАЊЕ СО ЕПИДЕМИИ
Заразни или инфективни болести се клинички
евидентни болести на луѓето предизвикани од
патогени микробиолошки агенси, вклучувајќи
вируси, бактерии, габи и паразити. Преносот на
заразните болести може да биде преку директен
контакт или секундарно преку храна, телесни
течности, контаминирани предмети, по воздушен
пат или преку преносители.
Со својата централна положба на Балканот, Република Македонија во минатото била
изложувана на постојани епидемии од заразни болести. Се до 1973 година Република
Македонија била позната како хипер ендемско подрачје за маларија. Со воведувањето
на вакцинацијата како мерка за заштита на населението од заразни болести постигнати се
најдобрите резултати во историјата на медицината. Бројни заразни болести се искоренети,
голем број од нив се елиминирани, а голем број на заразни болести се ставени под контрола.
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Како пример за ова може да послужи резултатот од спроведената вакцинација на животни
изминатите години против бруцелоза при што регистрирано е значително намалување на
болни животни, проследено со намалување и на случаите кај луѓето. Опфатот со вакцинацијата
перманентно се подобрувал, со што во моментот нашата држава се вбројува меѓу државите
кои имаат висок опфат со имунизација. Резултатите добиени по спроведената имунизација
(ерадикација на детска парализа и големи сипаници, елиминација на дифтерија, неонатален
тетанус итн.), даваат поттик за понатамошно подобрување и поефикасно спроведување на
оваа мерка во здравствениот систем.
Глобализацијата од една страна донесе промени во животните стилови/навики (начинот
на исхраната, зголемување на патувањата на населението вон границите на државата), а
климатските промени од друга страна предизвикуваат промени во животната средина и
продор на заразни болести кои досега биле некарактеристични за подрачјето на нашата
држава како што е Западно нилската треска. Континуираното движење на мигрантите
и бегалците од со војна зафатените подрачја, создаваат нови предизвици пред нашиот
здравствен систем со оглед на тоа што во овие подрачја се забележани болести кои се
третираат како искоренети во нашата земја (полио), а во регионот се забележани и голем
број на случаи од погоре споменатиот респираторен синдром МЕРС. Како резултат на ова
во годините кои доаѓаат Република Македонија како и државите од регионот и пошироко
ќе се наоѓаат под зголемен притисок на сите наведени ризични фактори за појава и ширење
на заразни болести.
Почитувајќи ги препораките на СЗО кои се однесуваат на засилување на националните
системи за надзор над појавата и ширењето на заразни болести и воспоставување на мрежи
на комуникација на национално, регионално и пошироко ниво, како одговор на ваквата
состојба, и ценејќи ги улогата и значењето на надлежните институции и Јавни здравствени
установи во преземањето на потребните мерки и активности во оваа област, Државниот
завод за ревизија изврши ревизија на успешност на тема: Капацитети на РМ за ефикасно
справување со епидемии.
Ревизијата беше насочена и ги опфати областите кои се однесуваа на:
•

•

•

Подготовки за епидемија – изработка на стратегиски и оперативни планови, подготовки
во врска со обезбедување на непречена комуникација на сите заинтересирани страни и
кадровска состојба;
Надзор над епидемиолошката состојба - Ефикасно работење на Системот за следење
на заразни болести и откривање на епидемии – АЛЕРТ како и системот за поединечно
пријавување на заразни болести и навремено поднесување на пријави од страна на
оние установи кои имаат ваква законска обврска;
Дијагностика, третман на случаите и спречување на ширење на епидемии – состојба
со материјални и финансиски средства во рамките на ЦЈЗ, лабораториски капацитети
на надлежните државни органи, контрола на вакциналниот статус при меѓународни
патувања на патници и резерви на лекови и медицински материјал на ниво на РМ;
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•

•

Капацитети и одржување на есенцијалните служби од здравствениот систем –
финансирање, хоспитални и вонболнички капацитети и капацитети за изолација и
карантин во РМ и
Тестирање на плановите – Спроведување на вежбовни активности.

Информациите и податоците кои ги обезбедивме во текот на ревизијата ни обезбедија
разумно уверување дека преземените мерки и активности во областите предмет на ревизија,
обезбедуваат ниво на подготвеност на институциите во случај на појава на епидемија на
заразна болест во РМ.
Дадените препораки и преземените активности од страна на надлежните органи и лицата
одговорни за раководење и управување со субјектите предмет на ревизија треба да
обезбедат: кадровска екипираност особено со специјалистички кадар; подобрување на
нивото на известување во системот за рано известување и надзор над заразните заболувања;
соодветен простор за чување на лекови и медицински материјал; воведување на повисоко
ниво на безбедност во лабораториите; дефинирање и опремување на капацитети за брзо
сместување на лица кои имаат потреба од медицинска помош во случај на преоптовареност
на постоечките капацитети; обезбедување на соодветно ниво на финансиски средства при
вонредни/кризни состојби како и при појава на епидемии или значително зголемен број на
лица кои имаат потреба од медицинска помош и зачестено организирање и одржување на
вежбовни активности со учество на претставници на сите надлежни институции.

18. ЕФИКАСНОСТ НА ПОЛИТИКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА МЛАДИ ЛИЦА
Вработувањето и бројот на невработено активно население преставува проблем на секоја
држава вклучувајќи ја и Република Македонија. Постапувајќи во насока на превенирање
на оваа појава и континуирано намалување на бројот на невработено население од страна
надлежните органи континуирано се преземаат активности кои се утврдени во повеќе
стратешки и програмски документи.
Во оваа насока донесени се повеќе документи и тоа: Националната стратегија за вработување
на Република Македонија 2015 година, Национални акциски планови за вработување на
РМ, Годишни Оперативни планови за активни политики и мерки и други.
Во Националната стратегија за вработување на Република Македонија 2011-2015 година
(НСВ), содржани се среднорочните стратегии и предизвици на пазарот на трудот кои се
однесуваат за овој период и претставува продолжување на предизвиците на пазарот на трудот
дефинирани во Националната стратегија за вработување на Република Македонија за 2010
година, од аспект на макроекономските и микроекономските политики, политики на пазарот
на трудот, утврдени цели и конкретни политики за вработување. Приоритет на политиките
на пазарот на трудот е создавање на услови за зголемување на учеството и отворање на
нови работни места на среден рок, преку повеќе превентивни мерки и механизми, меѓу кои
и имплементација на активните мерки и политики на пазарот на трудот кои се насочени кон
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зајакнување на поддршката на младите, долгорочно невработените, ниско квалификуваните,
жените, непријавени работници и други ранливи групи. Конкретните активности кои треба
да обезбедат остварување на поставените цели содржани во стратегијата се дефинирани во
Националните акциони планови за вработување.
Националните акциони планови за вработување за период 2011-2013 и 2014- 2015 година
ги утврдуваат конкретните цели, мерки/проекти, целни групи, индикатори за реализација,
временски период за реализација, одговорни институции за имплементација и потребни
финансиски средства. Плановите се подготвени во рамките на пошироко партнерство меѓу
министерствата надлежни за спроведување на политиките за вработување, социјалните
партнери и други институции во координација на Министерството за труд и социјална
политика.
Со Годишните оперативни планови се утврдуваат програмите и мерките за вработување,
конкретните активности и финансиски средства за нивна реализација со цел да се подобри
функционирањето на пазарот на трудот, да се поддржи создавање на нови работни места и
да се зголеми вработеноста на лицата. Оперативните планови се раководени од министерот
за труд и социјална политика, а координирани од Агенцијата за вработување.
Согласно Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија беше планирана
и извршена ревизија на успешност на тема: Ефикасноста на политиките и активностите
за вработување на млади лица од 20 до 29 години, предвидени во програмата за
субвенционирање на вработувањето и програмата за обука со субвенционирано
вработување.
Со ревизијата беа опфатени ревизорските области кои се однесуваа меѓу другото и на:
оперативни планови за активни политики и мерки за вработување; нивото на софтверска
поддршка и апликативни контроли во делот на условите и критериумите утврдени во
Оперативните планови и Упатства; формирањето на орган/тело и начин на негово работење
и одлучување при селекција на доставените пријави и одлучување по доставени приговори
и следење на реализација на склучените договори и преземени мерки од страна на
Агенцијата за вработување во случај на отстапување од предвидените обврски.
Заклучоците од оваа ревизија на успешност ќе придонесат за зголемување на ефикасноста
на политиките и активностите во областа на вработувањето, односно давање препораки
и нивно доследно спроведување од надлежните органи со кои треба да се обезбеди
зголемување на транспарентност при објавување на условите и критериумите кои треба да
ги исполнат заинтересираните субјекти при аплицирање за соодветна мерка, обезбедување
доволни контроли во софтверскиот систем при проверка на апликациите, усогласеност со
законска регулатива за формирање на соодветни тела и регулирање на начинот на нивно
работење преку акти и процедури и воспоставување систем на централна евиденција во
следење на склучените договори.
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Меѓународна Соработка
Меѓународната соработка на Државниот завод за ревизија во 2015 година, продолжи со
несмален ентузијазам и посветеност на вработените со цел стекнување на нови знаења
од областа на државната ревизија. Таа се одвиваше преку соработката на билатерално и
мултилатерално ниво. Учеството во кооперативните ревизии во областа на енергетската
ефикасност беше на иницијатива на Европската комисија – Директоратот за проширување
и во областа на туризмот, по претходно постигнат договор на највисоко ниво за соработка,
меѓу Државниот завод за ревизија и ВРИ на Хрватска. Тоа придонесе за натамошно
унапредување на професионалноста на кадарот на Државниот завод за ревизија и за
квалитетот на ревизиите на успешност, што беше еден од приоритетите на институцијата во
изминатиот период.

Придобивките од соработката во кооперативните ревизии се повеќекратни, а посебно би ги
истакнале можноста за професионална надградба на ревизорите учесници по пат на peerto-peer активности, флексибилниот пристап и користење на искуствата од другите учесници
и јакнењето на самодовербата во сопствените капацитети за вршење ревизија на успешност.
Размената на нови знаења и искуства од областа на државната ревизија со колегите од
другите ВРИ се одвиваше преку стандардните форми на соработка и главно во координација
на INTOSAI1 и EUROSAI2. Придонесот на Државниот завод за ревизија во работата на
работните групи и тела формирани за реализација на стратешките цели на EUROSAI 20112017 и во промовирањето на етиката и интегритетот кај ВРИ и институциите во јавната
администрација, продолжи со еднаков интензитет и во 2015 година.
1
2

Меѓународна организација на врховните ревизорски институции - ДЗР е член од 2001 година
Европска организација на врховните ревизорски институции - ДЗР е член од 2002 година
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Државниот завод за ревизија е ветеран по стажот во мрежата на ВРИ на земјите кандидати
и потенцијални кандидати за членство во ЕУ и Европскиот суд на ревизори. Годинава се
навршува една деценија од неговото активно учество и придонес во реализирањето на
активностите на мрежата чија цел е подготовка на ревизорските структури во земјите кои се
подготвуваат за членство во европското семејство.
Позитивниот тренд на учества на вработените во Државниот завод за ревизија на
меѓународни настани за едукација и надградба се одвиваше во областа на енергијата,
интегритет и транспарентност на ВРИ, откривање на корупција и измами во процесот на
ревизијата, соработка со внатрешната ревизија, планирање и извршување на буџетите на
општините и ревизија на животната средина.
Кандидатскиот статус на Република Македонија стекнат во 2005 година овозможува на
Државниот завод за ревизија, редовно, во својство на активен набљудувач, да учествува на
состаноците на Контакт комитетот и да ги следи најновите случувања и предизвици со кои
се соочуваат шефовите на ВРИ од Европската унија во вршењето на ревизорската функција
во своите земји.

Активности во рамките на EUROSAI и INTOSAI
Државниот завод за ревизија членувањето во работните групи на EUROSAI за животна
средина од 2002 и за ИТ од 2005 година го одржува со активно учество во нивната работа.
Претставници на Државниот завод за ревизија учествуваа на состанокот на работната група
за ИТ на EUROSAI кој се одржа во јули 2015 година во Варшава Полска, на кој беа дефинирани
новите ИТ активности во рамките на работната група.
Работната група за животна средина на EUROSAI го
одржа својот редовен 13-ти годишен состанок во
октомври 2015 година на Малта, на кој учествуваше и
делегација на Државниот завод за ревизија предводена
од Главниот државен ревизор. Главна тема беше
индустрискиот отпад и хемикалии, а се одржи и
семинар за ревизија на влијанието на земјоделството
врз животната средина. За време на состанокот беа
презентирани резултатите од извршените и
кооперативните ревизии во тек на програмите за
заштита на животната средина.
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Оваа година домаќин на Работната група за животна средина на EUROSAI ќе биде Државниот
завод за ревизија на Република Македонија.
На покана на ВРИ на Португалија, претседавач со оперативната група на EUROSAI за ревизија
и етика, Државниот завод за ревизија трета година по ред учествува во нејзините активности,
преку свој претставник на состаноците и семинарите организирани во насока на јакнење
на интегритетот и етиката кај врховните ревизорски институции и институциите во јавната
администрација.
Државниот завод за ревизија во текот на 2015 година активно придонесе за изградбата на
капацитетите на ВРИ, примената на професионалните стандарди и размената на знаења
помеѓу членките на EUROSAI и пошироко, преку своите претставници во работните групи за
реализирање на Стратегискиот план на EUROSAI 2011-2017.
Во организација на ВРИ на Израел во ноември 2015 година се одржа втората конференција
за млади на EUROSAI, (Young EUROSAI Conference 2.0). На конференцијата учествуваа и
двајца претставници на Државниот завод за ревизија од редот на помладите ревизори. Цел
на собирот беше да се разменат мислења за улогата на Врховните ревизорски институции
во новата реалност и подготвеноста да се зајакне улогата и значењето на младиот кадар од
кои се очекува во иднина да станат лидери во своите ВРИ.
Во декември 2015 година делегација на Државниот завод за ревизија учествуваше на V
Конференција на EUROSAI - ARABOSAI која се одржа во Доха, Катар. На собирот на кои
присуствуваа претставници на ВРИ од Европа и арапските земји, учесниците дискутираа на
тема: „Улогата на ВРИ во надзорот на владините планови за финансиска помош“.
Мрежа на ВРИ на земјите кандидати и потенцијални кандидати за прием во ЕУ и Европскиот
суд на ревизори.
На редовниот годишен состанок на офицерите за врски на ВРИ кој се одржа во Љубљана во
март 2015 година, централно внимание беше посветено на активностите за реализација на
рамковниот план на активности на мрежата за наредниот период.
Во февруари 2015 година, Државниот завод за ревизија беше домаќин на четвртата
работилница во рамките на проектот за изведување на кооперативна ревизија на успешност
од областа на енергетската ефикасност во која учествуваа ВРИ од мрежата. На иницијатива
на Европската комисија, во реализација на проектот учествуваа ВРИ на Шведска, Европскиот
суд на ревизори и JWGAA.
Соработката на Државниот завод за ревизија со Европскиот суд на ревизори од Луксембург
континуирано се одвива од 2006 година по основ на програмата за стажирање што Судот
ја организира за кадарот на ВРИ од земјите кандидати со цел подготовка на ревизорските
структури во земјите кои аплицираат за членство во ЕУ: Македонија, Турција, Црна Гора,
Србија, (Исланд) и Албанија. Петмесечната програма во Европскиот суд на ревизори досега
ја завршија 16 ревизори од Државниот завод за ревизија.
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Билатерална и регионална соработка
Во 2015 година беа реализирани активностите од втората напредна фаза на проектот на
Државниот завод за ревизија со Канцеларијата на Главниот ревизор на Норвешка насочен кон
подобрување на ефикасноста и квалитетот на ревизијата со примена на систем за управување
со ревизиите (Audit Management System - AMS). Активностите беа фокусирани на дизајнирање
и тестирање на софтверско решение за модулите на АМS. Истовремено беа спроведени
серија на обуки и работилници за вработените за користење на новата ИТ инфраструктура
која претставува основа за целосна реализација на AMS во текот на 2016-17 година.
На редовниот годишен состанок во Скопје, трет по ред, раководителите на проектот
„Имплементација на AMS“ во октомври 2015 година го усвоија Извештајот за напредокот на
Проектот заедно со финансискиот извештај и ги дефинираа следните чекори за реализација
на Проектот. Паралелно со состанокот се одржа и работна сесија на која беше презентиран
и тестиран првиот модул за управување со ревизијата – модулот за годишно планирање на
ревизиите и безбедносниот аспект на ИТ инфраструктурата.
Реализацијата на проектот е предвидено да заврши во декември 2016 година.
Државниот завод за ревизија во јуни 2015 година беше домаќин на студиска посета на
делегација од ВРИ на Албанија, составена од раководители на ревизија и ревизори. Тие
со своите домаќини разменија искуства за праксата во однос на постапките во ревизијата,
известувањето и спроведувањето на препораките во ревизорските извештаи.
Делегација на Државниот завод за ревизија учествуваше на две регионални конференции
посветени на соработката меѓу ВРИ и внатрешната ревизија во јавниот сектор и за примената
на Прирачникот на IDI за вршење ИТ ревизија, и двете одржани во Белград.

Соработка со SIGMA и Европската комисија
Државниот завод за ревизија од јули 2013 година има свој претставник во Одборот за ревизија
на Агенцијата EUROCONTRОL. На покана на агенцијата упатена до Република Македонија
и барањето претставникот да биде од составот на врховната ревизорска институција во
земјата, Државниот завод за ревизија назначи претставник кој оваа одговорна задача ќе
ја извршува до 30 јуни 2017 година. Оваа номинација претставува значајно признание и
легитимитет на Државниот завод за ревизија на меѓународен план.
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Соработката со SIGMA и Европската комисија во 2015 година се одвиваше во рамките на
годишната оценувачка мисија за функционирањето на финансиската контрола во Република
Македонија и иницијативата на ЕК за организирање и изведување на координирана ревизија
на успешниот од страна на ВРИ членки на мрежата. За разлика од претходните години,
SIGMA во 2015 година имаше нов поопсежен пристап во годишното мерење на основите
и резултатите, поаѓајќи при тоа од основните принципи на јавната администрација. Оваа
соработка како и до сега дава позитивни ефекти во процесот на изградба на Државниот
завод за ревизија во компетентна институција за надворешна ревизија во согласност со
критериумите на ЕУ и меѓународните стандарди за државната ревизија.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2015

ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Транспарентноста во работењето на Државниот завод за ревизија е дефинирана како
една од петте стратешки цели во „Стратегијата за развој на ДЗР“ и во тој контекст истата
беше доследно практикувана и во текот на 2015 година. За планираните и реализираните
активности, за едукативните процеси и пред се, за резултатите од работењето во 2015 година,
ДЗР континуирано ја информираше јавноста преку веќе воспоставениот систем за тоа.
Доминантно место во процесот на искажаната транспарентност во изминатата година беше
објавувањето на конечните ревизорски извештаи на WEB страницата, како суштински дел
од реализирањето на „Годишната програма за работа на ДЗР во 2015 година“.
Освен за содржината на конечните ревизорските извештаи како резултат на извршената
ревизија на субјектите кои законски подлежат на тој процес, јавноста беше информирана
и за другите преземени и реализирани активности на ДЗР во текот на 2015 година што во
вид на информација беа објавени на WEB страницата. Тоа беа информации за одржаните
работилниците како дел од перманентната едукација на државните ревизори, средби на
претставници на ДЗР со делегации на Врховни ревизорски институции од други држави,
учества на претставници на ДЗР на средби, состаноци, конгреси и други настани поврзани
со ревизорската проблематика.
Од аспект на меѓународните ревизорски активности, во 2015 година беше направена
координирана ревизија на успешност на тема „Ефикасноста на мерките и активностите
утврдени со стратешките документи и програми за развој на туризмот“ која беше
извршена од трите ревизорски тимови на ДЗР и на ВРИ на Хрватска и ВРИ на Унгарија. На
трите одржани средби во текот на 2015 година беа усогласени резултатите и форматот на
заедничкиот ревизорски извештај. Извештајот беше потпишан во Будимпешта, Република
Унгарија од Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска, Главниот државен ревизор на
ВРИ на Хрватска, Иван Клешиќ и претседателот на ВРИ на Унгарија, Ласло Домокош. Истиот
е објавен на WEB страницата на ДЗР.
Интересот за резултатите од работењето на ДЗР од страна на медиумите и новинарите во
текот на 2015 година беше искажан преку објавените новинарски информации, прилози
и коментари претежно поврзани со содржините на конечните ревизорски извештаи. Во
таа насока беа поднесени и пет барања до ДЗР согласно Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер и истите беа позитивно одговорени.
Во 2015 година ДЗР продолжи да ја информира јавноста за реализацијата на заедничкиот
проект со Канцеларијата на главниот државен ревизор на Кралството Норвешка, односно за
проектот „Имплементација на систем за управување со ревизијата“. Со имплементирањето
на овој проект кој треба да се финализира до крајот на 2016 година, ДЗР ќе направи мошне
важен чекор во однос на усовршување и подобрување на квалитетот на процесот на вршење
ревизија и на неговото следење по електронски пат.
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