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Почитувани
Работењето на Државниот завод за ревизија во 2011 година
беше во знакот на новиот Закон за државната ревизија,
донесен претходната година кој обезбеди солидна основа
за натамошно јакнење на оперативните капацитети,
функционална и финансиска независност на Државниот
завод за ревизија согласно Декларациите од Лима и Мексико.
Усвојувањето на Декларацијата за јакнење на независноста на
врховните ревизорски институции од страна на Генералното
собрание на ОН на седницата одржана на 22 декември
2011, претставува крунски успех на напорите за зајакнување на нивната независност
и осигурување признавање на Декларациите од Лима и Мексико. Декларацијата
на ОН јасно истакнува дека врховните ревизорски институции може своите задачи
да ги извршуваат објективно и успешно само доколку се независни од субјектите на
ревизија и заштитени од надворешни влијанија и доколку имаат значајна улога во
промовирањето на ефикасноста, одговорноста, ефективноста и транспарентноста на
јавната администрација што водат кон остварување на националните развојни цели и
приоритети, но и на меѓународните цели, како што се Милениумските развојни цели.
Во 2011 година направивме значителен напредок во спроведувањето на развојната
стратегија и постигнавме значителна флексибилност при изборот на субјекти за ревизија.
Новата организација и систематизација на Државниот завод за ревизија од февруари
2011 година беше резултат на усогласувањето со Законот за државни службеници и
истата овозможи прегрупирање на субјектите на ревизија, а со тоа и порационална
распределба на внатрешните ресурсите во Државниот завод за ревизија. Ефектот
од овие позитивни промени беше зголемување на бројот на ревизии на успешност,
поголем опфат на субјекти за ревизија и зголемен број на ревизори вклучени во овој
вид на ревизии.
Минатата година, посветивме значително внимание на функцијата осигурување квалитет
на ревизиите, спроведување на препораките преку follow-up ревизии, професионално
обучување и етичката надградба на вработените.
На меѓународен план, Државниот завод за ревизија го зајакна своето присуство
со вклучување во работата на повеќе работни тела поврзани со реализацијата на
Стратегискиот план на EUROSAI 2011-2017 и промовирање на етиката и интегритетот
кај ВРИ и институциите во јавната администрација.
За реализација на сите овие активности заслуга имаат вработените во Државниот завод
за ревизија, на кои искрено им благодарам за нивната посветеност и професионализам
во текот на минатата година.
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Наш приоритет за наредниот период ќе биде финализирање на иницијативата на
пратениците од февруари 2011 година во Собранието на Република Македонија за
дополнување на Уставот на Република Македонија со што Државниот завод за ревизија
ќе се дефинира како независна институција за надворешна ревизија во Република
Македонија и реафирмирање на комуникацијата со Собранието, со цел подобро
разбирање на ревизорските извештаи и соработка по угледот на европската пракса.
Во состав на Годишниот извештај е и мислењето на независниот надворешен ревизор
за финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија за 2011 година, кој согласно
новиот Закон за државната ревизија го избира Собранието на Република Македонија.
Со почит,

Главен државен ревизор
м-р Тања Таневска
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ЗА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
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НАДЛЕЖНОСТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
Надлежностите на Државниот завод за ревизија произлегуваат од Законот за државната
ревизија, кој за прв пат е донесен во 1997 година и во изминатиот период повеќе пати
е менуван и дополнуван, во насока на усогласување со основните принципи на Лима
декларацијата за правилата и насоките на ревизијата.
Во текот на 2010 година донесен е нов Закон за државната ревизија, кој произлезе
од потребата за усогласување на работењето на Државниот завод за ревизија со
стандардите и критериумите на Европската унија во оваа област и пред се со Мексико
декларацијата за независност на врховните ревизорски институции. Воедно, се изврши
и усогласување и со Законот за државните службеници од аспект на утврдување на
статусот на државните ревизори како државни службеници.
Државниот завод за ревизија, како независна ревизорска институција за надворешна
ревизија врши ревизија на јавните приходи и јавните расходи на начин и постапки во
согласност со ревизорските стандарди на Меѓународната организација на врховните
ревизорски институции (INTOSAI), остварувајќи ја својата мисија, навремено и
објективно да го информира Собранието, Владата, другите носители на јавни функции
и јавноста за ревизорските наоди од спроведените ревизии.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
Со Државниот завод за ревизија раководи главен државен ревизор. Главниот државен
ревизор има заменик, ги избира и разрешува Собранието на Република Македонија и
се независни во вршењето на своите задачи.
Државната ревизија ја извршуваат 94 вработени, овластени државни ревизори, државни
ревизори и вработени за административна поддршка, организирани во 11 / единаесет
/ сектори и 2 / две / одделенија, од кои 7 / седум / сектори се директно вклучени во
процесот на ревизијата. Ревизијата ја вршат 79 ревизори од кои 33 поседуваат уверение
за овластен државен ревизор.
Од вкупниот број на вработени 96% 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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Структура на вработените по полова припадност
Жени - 73%

Мажи - 27%

Стaросна структура на вработените
Од 40 до 50 - 21%
Од 50 до 60 - 26%

Над 60 - 3%
Од 30 до 40 - 38%

До 30 - 12%
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Структура на вработените по образование
ВСС- 92%

М-р - 4%
CCC - 4%
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БУЏЕТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА
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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 и 12% за други административни расходи.

РАСХОДИ ВО 2011 ГОДИНА

Плати - 79%

Расходи за ревизии на терен - 4%
Други административни
расходи - 12%

Комунални услуги - 5%

Финансиските извештаи на Државниот завод за ревизија ги ревидира надворешно
друштво за ревизија избрано од Собранието на Република Македонија. Извештајот од
извршената ревизија на Државниот завод за ревизија од страна на независен ревизор,
кој е интегрален дел на годишниот извештај, го разгледува Собранието на Република
Македонија заедно со годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на
Државниот завод за ревизија.
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ОБУКА НА ДРЖАВНИТЕ РЕВИЗОРИ
Согласно стратешките цели за јакнење на професионалните и стручни способности на
државните ревизори и другите вработени во 2011 година, Државниот завод за ревизија
организираше обуки од следните области:
1. Подобрување на сметководствените вештини,
»» Обука за сметководствени политики и начела кај јавните претпријатија
»» Обука за сметководствени политики и начела кај буџетите, буџетските
корисници и ЕЛС
2. Спроведување на ревизија на успешност
3. Подобрување на вештините во користење на MS Office 2007
4. Работилница на тема „Работни стилови и ефикасност на тимови”.
Сите обуки беа спроведени од овластените државни ревизори и државните ревизори
во Државниот завод за ревизија, освен работилницата „Работни стилови и ефикасност
на тимови” која беше спроведена во соработка со надворешни обучувачи.
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РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ И МЕТОДОЛОГИЈА
Државниот завод за ревизија континуирано ги следи новите достигнувања на
методолошката и ревизорска пракса и потребата од усогласување со меѓународните
стандарди, со што обезбедува развој на методологијата за вршење на ревизија и
примена на најдобрата пракса во ревизорската работа. Во таа насока продолжи
праксата на преведување на Меѓународните стандарди на ВРИ (ISSAI) на македонски
јазик, со цел нивно усогласување и објавување со што ќе се овозможи нивна практична
имплементација.
Во текот на 2011 година продолжија активностите на следење на тековните и најновите
достигнувања од областа на ревизорските стандарди и методологија, во функција на
ажурирање на постојните прирачници и упатства.
Во таа насока од 01.01.2011 година во примена е Упатството за осигурување на квалитет
на извршените ревизии, со што се воспостави независна функција за осигурување на
квалитет и нејзино спроведување во пракса на завршени ревизии. Заедно со Упатството
за контрола на квалитет се заокружи целокупниот процес на осигурување на квалитет
на ревизорските извештаи.
Во овој период е усвоено и ново Упатство за доставување на ревизорските извештаи со
ажуриран Преглед на законски застапници, одговорни лица на субјектот за периодот во
кој е вршена ревизијата, органи надлежни за надзор и контрола на работењето, до кои
се доставуваат ревизорските извештаи; ново Упатство за нумерирање на ревизорските
извештаи со Интерна класификација на правни субјекти кај кои се врши ревизија и
ажурирање на Образецот за пополнување и доставување информации за преземени
мерки по препораки дадени во конечните ревизорски извештаи (образец: ИЗПМ) со
Упатство за негово пополнување.
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ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ИТ РЕВИЗИЈА
Една од стратешките цели на Државниот завод за ревизија е примена на информатичка
технологија и нејзино рационално и ефикасно искористување во ревизијата.
Во тој контекст функционираат имплементираните системи за централизирано чување
и размена на податоци, за електронската пошта, системот за архивско работење,
системот за внатрешно информирање на вработените, интегриран финансиски
информационен систем. Во 2011 година воспоставен е нов систем за анализа на
податоците од ревизорските извештаи.
Обезбеден e пристап на интернет за ревизорите кога извршуваат теренска работа.
Како составен дел од финансиската ревизија се компјутерски потпомогнати ревизорски
техники (CAAT’s) и примена на IDEA софтвер во анализа на електронските податоци од
кои се генерираат финансиските извештаи.
Со ревизијата на информационите системи, со кои се процесираат податоци за
изработка на финансиските извештаи на субјектите предмет на ревизија, извршено
е испитување при што е идентификувано немање или неадекватно обезбедување на
резервна копија на податоците, како и отсуство на пишани и одобрени ИТ политики и
процедури со кои се регулираат сигурносните мерки за заштита на информациониот
систем, како и управување со информациониот систем согласно законските прописи,
стандарди и најдобри пракси. Употребата на пишани и одобрени ИТ политики и
процедури овозможува поефикасна заштита на информациониот систем, точност и
веродостојност на записите и подобрување на целосната институционална ефикасност.
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РЕВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ ВО 2011 НИЗ БРОЈКИ

77
144
7
148
1213

ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕВИЗИИ НА РЕГУЛАРНОСТ
РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА РЕВИЗИИ НА УСПЕШНОСТ
РЕВИДИРАНИ СУБЈЕКТИ
БРОЈ НА НАОДИ ВО РЕВИЗОРСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

725

БРОЈ НА ДАДЕНИ ПРЕПОРАКИ ВО РЕВИЗОРСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

118

ПРОВЕРКИ НА РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПРЕПОРАКИТЕ

354

СПРОВЕДЕНИ ПРЕПОРАКИ

182.846

МИЛИОНИ ДЕНАРИ РЕВИДИРАНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ

129.500

МИЛИОНИ ДЕНАРИ РЕВИДИРАНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

151

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ДОСТАВЕНИ ДО СОБРАНИЕТО НА РМ

8

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ДОСТАВЕНИ ДО ЈАВНОТО
ОБВИНИТЕЛСТВО НА РМ

2

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ ДОСТАВЕНИ ДО ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА НА РМ
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ИЗВРШЕНИ РЕВИЗИИ И ИЗДАДЕНИ ИЗВЕШТАИ
Во 2011 година извршени се 77 ревизии од кои 70 ревизии на финансиски извештаи
заедно со ревизии на усогласеност и 7 ревизии на успешност.
Од извршените ревизии издадени се 151 ревизорски извештаи од кои 144 - за
финансиска ревизија и 7 за ревизии на успешност.
Во следната табела даден е преглед на бројот на извршени ревизии и издадени
извештаи со структура на податоците за две години:

Преглед на извршени ревизии и структура
2011
Вид ревизија

1
Ревизии на финансиски извештаи

16

2010

Број на извршени ревизии и структура
Број

Структура
во %

Број

Структура
во %

2

3

4

5

70

90,91

77

88,50

Тематски ревизии / за посебни намени

/

/

2

2,30

Ревизии на усогласеност

/

/

1

1,15

ИТ ревизии

/

/

1

1,15

Ревизии на успешност

7

9,09

6

6,90

77

100,00

87

100,00

Вкупно:

Финансиски ревизии - 90.91%
Ревизии на успешност - 9.09%

Преглед на издадени ревизорски извештаи и структура
2011
Вид на ревизија

1
Ревизии на финансиски извештаи

2010

Број на издадени извештаи и структура
Број

Структура
во %

Број

Структура
во %

2

3

4

5

144

95,36

192

95,05

Тематски ревизии/за посебни намени

/

/

2

0,99

Ревизии на усогласеност

/

/

1

0,50

ИТ ревизии

/

/

1

0,50

Ревизии на успешност

7

4,64

6

2,96

151

100,00

202

100,00

Вкупно:

Ревизии на финансиски
извештаи- 95.36%

Ревизии на успешност - 4.64%

Субјекти опфатени со ревизија по видови ревизии
За постигнување на целите на извршените ревизии, преку разни форми на ревизија на
сметководствени евиденции, документи, анализи, економичност на административни
активности, ефикасност во искористување на ресурсите и ефективност во работењето
во однос на постигнатите цели, со ревизија се опфатени 148 субјекти за сите извршени
ревизии. Во следниот преглед е дадена структура на опфатените субјекти со ревизија
по видови ревизии.
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2011
Вид на ревизија

Субјекти

2010

Структура
во %

1
Ревизии на финансиски извештаи

Структура
во %

2

3

70

47,30

81

47,93

Тематски ревизии/за посебни намени

/

/

12

7,10

Ревизија на усогласеност

/

/

1

0,59

ИТ ревизија

/

/

3

1,78

78

52,70

72

42,60

148

100,00

169

100,00

Ревизии на успешност
Вкупно:

Ревизии на успешност - 52.70%

Ревизии на финансиски
извештаи - 47.30%
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Субјекти

Ревизии на спроведување на препораките
Во 2011 година Државниот завод за ревизија изврши 68 (2010 – 72) ревизии на
спроведување на препораките во функција на утврдување на степенот на нивното
спроведување, при што беа извршени проверки во 118 конечни ревизорски извештаи
(2010 - 122 конечни ревизорски извештаи).
Ревизии на спроведување на
препораките
1
Број на ревизии на спроведување на
препораките
Број на ревизорски извештаи кај што се
извршија проверки на спроведување на
препораките

Индекс

2011

2010

2

3

4

68

72

94,44

118

122

96,72

(2/3)

Ревидирани јавни приходи во 2011 година
Ревидираните јавни приходи со извршените ревизии на финансиските извештаи за
2010 година се прикажани во следниов преглед:
							

(во милиони денари)
2011

Ревидирани јавни приходи
1
Централен буџет на Р. Македонија

2010

Приходи

Структура
во %

Приходи

Структура
во %

2

3

4

5

98.133

53,67

97.665

60,27

4.073

2.23

7.453

4,61

Буџети на фондови

73.151

40,00

52.712

32,53

Јавни претпријатија

4.765

2,61

1.381

0,8 5

Други институции

2.724

1,49

2.827

1,74

182.846

100,00

162.038

100,00

Буџети на Единици на локална
самоуправа

Вкупно

Во структурата на ревидираните јавни приходи во 2011 година по годишните сметки за
2010 година, приходите на Централниот буџет на Република Македонија учествуваат
со 53,67%, приходите на буџетите на Единиците на локална самоуправа учествуваат
со 2,23%, приходите на буџетите на фондовите на ниво на Република Македонија
учествуваат со 40,00%, приходите на јавните претпријатија 2,61% и приходите на
другите институции 1,49%.

Буџети на фондови - 40%
Буџети на Единици на
локална самоуправа - 2.23%

Централен буџет на
Р. Македонија - 53.67%

Јавни претпријатија - 2.61%
Други институции - 1.49%
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Ревидирани јавни расходи во 2011 година
Во структурата на ревидираните јавни расходи во 2011 година по годишните сметки за
2010 година, расходите на корисниците на Централниот буџет на Република Македонија
учествуваат со 35,75%, расходите на корисниците на буџетите на Единиците на локална
самоуправа учествуваат со 2,34%, расходите на буџетите на фондовите на ниво на
Република Македонија учествуваат со 54,13%, расходите на Јавните претпријатија
учествуваат со 4,13% и расходите на другите институции со 3,64%.
								

(во милиони денари)

2011
Ревидирани јавни расходи
1
Централен буџет на Р. Македонија

2010

Расходи

Структура
во %

Расходи

Структура
во %

2

3

4

5

46.296

35,75

34.353

36,41

3.035

2,34

6.463

6,85

Буџети на фондови

70.098

54,13

49.395

52,35

Јавни претпријатија

5.352

4,13

1.459

1,55

Други институции

4.719

3,64

2.685

2,85

129.500

100,00

94.355

100,00

Буџети на Единици на локална
самоуправа

Вкупно:
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Буџети на фондови - 54.13%

Буџети на Единици на
локална самоуправа - 2.34%

Јавни претпријатија - 4.13%
Други институции - 3.64%

Централен буџет на
Р. Македонија - 35.75%

Ревидирани расходи по видови буџети во однос на вкупните
буџети на корисници и единки корисници на Централен буџет,
буџети на
ЕЛС и буџети
на фондови
2011 во
година
Ревидирани
расходи
по видови во
буџети
однос на вкупните буџети

на корисници и единки корисници на Централен буџет, буџети на ЕЛС и
буџети на фондови во 2010 година
(во милиони денари)
во милиони денари
Корисници и
2011
2010
2010
2009
единки корисници
Извршен Ревидиран
Извршен Ревидиран
на Централен
Учество
Учество
Извршен
РевидиУчество
Извршен
Ревиди
Учество
буџет о
буџет о
буџет, буџети на
буџет-2010
рано
во4 %
буџет-2009
рано
%
7во
(3/2)
2
3
1
5
6
ЕЛС и буџети на

фондови Корисници
и единки
1 корисници
Корисницина
и
централен
единки корисници
буџет
Буџети
на
на централен
буџет
Единици
Буџети на Единици
на локална
на локална
самоуправ
самоуправа
а
Буџети на фондови
Буџети на
Вкупно фондови
Вкупно

120,000

2

3

4(3/2)

105.863

46.228

43,67

105,863

46,228

43.67%

23.535

3.035

12,90

23,535
70.105
70,105
199.503
199,503

3,035
70.098
70,098
119.361
119,361

12.90%
99,99
99.99%
59,83
59.83%

5
103.907

6
34.353

33,06

34,353

33.06%

19.904

6.463

32,47

19,904
70.019
70,019
193.830
193,830

6,463
49.395
49,395
90.211
90,211

32.47%
70,55
70.55%
46,54
46.54%

103,907

105,863
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100,000
70,105 70,098

80,000
60,000
40,000
20,000

4 (6/5)

46,228
Извршен буџет - 2010

23,535

Ревидирано

3,035

0
Корисници и Буџети на
единки
Единици на
корисници на локална
централен самоуправа
буџет

Буџети на
фондови

РЕВИЗОРСКИ НАОДИ
При спроведувањето на Годишната програма за работа за 2011 година овластените
државни ревизори и државните ревизори во ревизорските извештаи констатирале вкупно
1213 наоди, од кои најголем број наоди (299 ) се однесуваат на финансиските извештаи
и се констатирани во 94 ревизорски извештаи. Наоди по однос на неусогласеност со
законската регулатива и прописи (270) се констатирани во 78 ревизорски извештаи,
додека наоди кои се однесуваат на користење на средствата спротивно на законските
прописи (163) се констатирани во 60 ревизорски извештаи.
Од извршените анализи може да се констатира дека наоди во системот на интерни
контроли (77) се утврдени во 49 ревизорски извештаи, а во 6 ревизорски извештаи се
констатирани 8 наоди кои се однесуваат на ИТ системите.
Преглед на наоди
Вид на наод
1
Наоди во системот на интерни контроли
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Констатирани наоди
Број

Учество во %

2

3
77

9,42

Наоди по однос на неусогласеност со законска
регулатива и прописи

270

33,05

Наоди кои се однесуваат на финансиските извештаи

299

36,60

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

163

19,95

8

0,98

Вкупно:

817

100,00

Системски слабости

128

Нагласување на прашања на неизвесност

164

Наоди кај ревизии на успешност

104

Наоди кај ИТ

Вкупно:

1213

ЈАВНИ НАБАВКИ
Во текот на 2011 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 следниве состојби:
Од вкупно констатираните нерегуларности, 14,84% се однесуваат на изршени набавки
без да се спроведе постапка за јавна набавка.
Дел од неправилностите (10%) се однесуваат на фазата на отварање на понудите,
евалуација на документацијата и подготвување на извештаите.
Во фазата на склучување договори со избраните понудувачи, се јавуваат неправилности
од 8,71% од вкупно констатираните неправилности, односно не се склучени договори со
избраните понудувачи или се склучуваат договори со цени, услови и останати елементи
различни од понудените.
Дел од неправилности (7,42%) се однесуваат на слабости во фазата на реализација
на склучените договори (гаранции, цени, количини, услови за плаќање и други услови,
различни од дефинираните во договорите).
Утврдени се (7,10%) неправилности кои се однесуваат на тендерската документација,
односно истата не се изготвува или не ги содржи елементите пропишани со Законот за
јавни набавки.
Слабости во примената на Законот за јавни набавки се констатирани и при донесувањето
на одлукита за јавни набавки (5,81%) кои најчесто не ги содржат сите предвидени
елементи (вид на набавка; количина; износ и извор на финансиските средства, начинот
и постапката за доделување на договор за јавни набавки). Исто толкава застапеност
бележат и пропустите во фазата на планирањето на набавките.
Неправилностите кои се однесуваат на начинот на делење на јавните набавки,
учествуваат со 5,48% од вкупниот број на наоди за јавни набавки. Исто толкава
застапеност бележат и пропустите кои се однесуваат на критериумите за доделување
на договор за јавни набавки кои не се во согласност со Законот за јавни набавки.
Во останати неправилности, се утврдени пропусти во набавките кои се со помала
материјалност и значајност.
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Ред.
бр.

ВИД НА НЕРЕГУЛАРНОСТ

% на
учество
во
вк.наоди
за ЈН

1.

Неспроведени постапки за ЈН/извршена набавка пред склучување на
договорот за ЈН/извршени набавки по стари договори од минати години.

14,84

2.

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

10,00

3.

Слабости во фазата на склучување на договори со избраните понудувачи
(несклучени договори; склучени договори со цени, услови и останати
елементи различни од понудените и сл.)

8,71

4.

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

7,42

5.

Тендерската документација не е изготвена/ не ги содржи елементите
пропишани со одредбите од ЗЈН

7,10

6.

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 дополна
на планот и сл.)

5,81

7.

Слабости во фазата на донесување на одлука за ЈН

5,81

8.

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

5,48

9.

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

5,48

10.

Останати неправилности

29,35

Вкупно:

100

РЕВИЗОРСКИ МИСЛЕЊА
Основна цел во процесот на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи
на ревизорот да изрази мислење за тоа дали:
»» финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат финансиската
состојба и резултатот на финансиските активности и
»» дали активностите, финансиските трансакции и информации рефлектирани во
финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива,
упатства и воспоставени политики.
Согласно поставените цели во ревизорските извештаи, изразени се мислења за
финансиските извештаи и за усогласеност со закони и прописи.
Во ревизорските извештаи за финансиски извештаи за 2010 година, изразени се:
46,55% - мислења без резерва (позитивни мислења); 26,72% - мислења со резерва;
12,93% - негативни мислења и 13,79% - воздржување од давање мислење.
За усогласеност со закони и прописи: изразени се: 30,66% - мислења без резерва
(позитивни мислења); 33,58% - мислења со резерва; 32,12% - негативни мислења и
3,65% - воздржување од давање мислење.
Со оглед на широкиот мандат на државната ревизија, од 1.461 субјект предмет на
ревизија, со Годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија се опфаќаат
субјекти кои согласно Законот за државната ревизија се задолжителни и селектиран
број на субјекти согласно критериумите за избор, утврдени од Државниот завод за
ревизија.
Подолу е даден преглед на изразени мислења со структура - за финансиските извештаи
и за усогласеност со закони и прописи за 2010 година, содржани во ревизорските
извештаи во 2011 година.
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Преглед на изразени мислења за финансиски извештаи и за усогласеност
со закони и прописи
Усогласеност со закони и
прописи

Финансиски извештаи
Ревизорско мислење

Број на
извештаи

Структура во
%

Број на
извештаи

Структура во
%

2010

2010

2010

2010

Мислење без резерва
(позитивно)

54

46,55

42

30,66

Мислење со резерва

31

26,72

46

33,58

Негативно мислење

15

12,93

44

32,12

Воздржување од давање
мислење

16

13,79

5

3,65

116

100,00

137

100,00

Вкупно:

Структура на изразени мислења за финансиски извештаи
Мислење со резерва - 26.72%
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		 Мислење без резерва
(позитивно) - 46.55%
		
		

Негативно мислење - 12.93%

Воздржување од давање
мислење - 13.79%

Структура на изразени мислења за усогласеност со
закони и прописи
Мислење со резерва - 33.58%

Мислење без резерва
(позитивно) - 30.66%

Негативно мислење - 32.12%

Воздржување од давање
мислење - 3.65%

ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ ПО РЕВИЗОРСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
Заради остварување на основната цел на ревизијата – водење грижа за јавните средства
и унапредување на управувањето со истите, навременото откривање на отстапувањата
од прифатените стандарди и повредите на принципите на законитост, ефикасност,
ефективност и економичност во раководењето со јавните средства, Државниот завод
за ревизија упатува јасни и ефективни препораки, со цел да се превземат чекори со кои
отстапувањата и повредите во иднина ќе се спречат или отежнат.
Согласно Законот за државна ревизија, законскиот застапник на субјектот е должен
да го извести ДЗР 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 редовните ревизии, посебните ревизии
и проверки на спроведување на препораките, како и преку примените информации од
субјектите.
По извршените ревизии од Годишната програма за 2011 година, Државниот завод за
ревизија даде 725 препораки. До денот на подготовката на Годишниот извештај за
2011 година, за 274 дадени препораки не е изминат законскиот рок за известување
за преземените мерки. Од вкупно 451 препораки за кои рокот за добивање повратни
информации за спроведување е изминат, 354 се целосно или делумно спроведени,
односно спроведувањето е во тек, 45 препораки не се спроведени (поврзани со други
надлежни органи/надворешни фактори, или несогласувања), 7 препораки не можат да
се спроведат поради изменети околности, а за 45 препораки не е доставен одговор,
односно субјектот не се изјаснил за постапувањето по препораките.
Општа е констатацијата дека субјектите кои биле предмет на ревизија постапуваат по
дадените препораки во ревизорските извештаи на ДЗР. Од анализите на прибраните
податоци може да се види дека од 451 препораки за кои субјектите требало да преземат
мерки до денот на подготовката на овој Годишен извештај, целосно или делумно се
спроведени 354 препораки, што преставува висок процент на постапување од 78,49%.
За континуирано следење на спроведување на препораките ДЗР и понатаму ќе ги
користи различните пристапи за прибирање на информации за преземени мерки по
дадените препораки преку кои се опфаќаат и препораките кои бараат подолг период за
имплементација, за што се користи и софтвер за анализа на податоци од ревизорски
извештаи и други информации.

27

Во следниот преглед се дадени податоци за статусните категории на преземените
мерки по дадените препораки за 2011 и 2010 година:

2011
Опис
Препораки кои се целосно или делумно
спроведени или се во тек
Препораки кои не се спроведени (нивното
спроведување е поврзано со други надворешни фактори:надлежни органи и сл.)
Препораки кои неможат да се спроведат
поради изменети околности
Препораки за кои субјектот не дал одговор
во законски утврдениот рок

2010

Број

Структура
во %

Број

Структура
во %

354

78,49

440

84,13

45

9,98

64

12,24

7

1.55

0

0

45

9,98

19

3,63

451

100,00

523

100,00

Вкупно:
(препораки за кои рокот од 90 дена за
повратни информации е поминат)

Препораки кои не се спроведени
(поради надворешни фактори) 9.98%
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Препораки кои се целосно
или делумно спроведени
или се во тек - 78.49%

Препораки кои не можат да се
спроведат поради изменети
околности - 1.55%

Препораки за кои субјектот не
дал повратна информација за
преземените мерки - 9.98%

СОРАБОТКА СО НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ
Соработката со Собранието на Република Македонија и други државни органи се
одвива во континуитет во повеќе насоки.
За таа цел, а согласно одредбите на 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 2010 година.
На пленарна седница, одржана на 29 јули 2011 година, Собранието на Република
Македонија го разгледа Годишниот извештај за извршените ревизии и за работењето на
Државниот завод за ревизија за 2010 година и усвои заклучоци во насока на поддршка
на извршувањето и унапредувањето на активностите на Државниот завод за ревизија
во согласност со стандардите на Меѓународната организација на врховните ревизорски
институции (INTOSAI)и други тела за развој и воспоставување на професионални
стандарди.
Воедно, во текот на 2011 година, а согласно обврските утврдени со Законот за
државната ревизија, Државниот завод за ревизија до Собранието на РМ достави 151
конечни ревизорски извештаи.
Унапредувањето на соработката со Собранието на Република Македонија и понатаму
е еден од приоритетите на Државниот завод за ревизија, поради што во декември 2011
година започнаа подготовките за реализација на проект во соработка со Холандскиот
суд за ревизија за понатамошно градење на професионално одржливи и ефективни
односи помеѓу Државниот завод за ревизија и Собранието. Проектниот план чија
реализација се планира за првата половина на 2012 година ќе опфати и изработка на
посебен прирачник за користење на ревизорските извештаи наменет за пратениците во
Собранието.
Соработката со Јавното обвинителство на Република Македонија се одвива
континуирано. Јавното обвинителство известува за постапувањето по ревизорските
извештаи со поединечни известувања. Во овој период до Јавното обвинителство на
Република Македонија се доставени 8 (осум) ревизорски извештаи во кои е оценето
дека содржат наоди за постоење на основано сомнение за сторен прекршок или
кривично дело.
Во насока на континуирана соработка со Државната комисија за спречување на
корупцијата се доставени 2 (два) ревизорски извештаи.
Државниот завод за ревизија активно соработува со сите државни органи во насока на
спречување и намалување на корупцијата и е потписник на Протоколот за соработка за
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превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси. Во таа насока Државниот
завод за ревизија партиципираше во подготовката на Државната програма за превенција
и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси за периодот 2011 – 2015 година, а со свој претставник
учествува и во работата на Меѓуресорското тело за спречување на корупцијата.
Државниот завод за ревизија учествува и во реализацијата на Националната програма
за усвојување на правото на Европската унија преку активностите предвидени во
Поглавје 3.23 Правосудство и фундаментални права, Подрачје – Антикорупциска
политика и Поглавје 3.32 Финансиска контрола, Подрачје – Надворешна ревизија.
Во текот на октомври 2011 година, Државниот завод за ревизија склучи Меморандум за
соработка со Ревизорското тело за ревизија на иструментот за претпристапна помош.
Меморандумот ја дефинира соработката помеѓу двете институции од аспект на размена
на податоци, стручна помош, реализација на заеднички обуки и друго.
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ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Преку транспарентноста на резултатите од своето работење, Државниот завод за
ревизија и во 2011 година продолжи со остварување на една од своите пет стратешки
цели дефинирани во „Стратегијата за развој 2010 – 2014 година”.
Приоритетната обврска, од аспект на транспарентноста во изминатата година, беше
информирање на јавноста за трошењето на јавните средства преку објавување на
конечните ревизорски извештаи на веб страницата и тоа се одвиваше континуирано во
2011 година.
Од тој аспект, во 2011 година работењето на Државниот завод за ревизија беше во
фокусот на интересирањето на пошироката јавност и на медиумите. Тоа е евидентно
преку објавените информации, новинарски текстови, коментари и друг вид новинарски
прилози во дневно - информативните и ревијални печатени и електронски изданија.
Интересот на јавноста во изминатата година беше изразен и преку посетеноста на
официјалната веб страница (140.267 посетители).
Во 2011 година Државниот завод за ревизија даваше одговори на новинарски прашања
од различни медиуми, а согласно Законот за слободен пристап до информации од
јавен карактер беа доставени 23 барања на кои беше одговорено согласно законските
рокови.
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РЕВИЗОРСКИ АКТИВНОСТИ
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ГЛАВНИ АСПЕКТИ ОД УТВРДЕНИТЕ СОСТОЈБИ СО
РЕВИЗИИТЕ ВО 2011 ГОДИНА КАЈ ОСНОВНИОТ БУЏЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ И ЕДИНКИТЕ
КОРИСНИЦИ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Основен буџет
Основна цел при подготвување и извршување на Буџетот на Република Македонија е
макроекономската стабилност и одржливиот и стабилен национален економски развој.
Постапката за изготвување, донесување и извршување на Буџетот на Република
Македонија, како и известувањето за извршување, се темелат на буџетските начела:
сеопфатност, буџетска рамнотежа, специфичност, економичност, ефикасност,
ефективност, транспарентност и сигурно финансиско управување. Посебен осврт
во ревизијата на усогласеност на Основниот буџет на Република Макдонија во 2011
година, беше посветен на делот на планирањето на Буџетот на Република Македонија,
планирање и прибирање на даночните и капиталните приходи во Буџетот на Република
Македонија, нивната евиденција како и извршувањето на Буџетот на Република
Македонија – фунционирање на трезорската сметка и неговата евиденција, со цел да
се обезбеди разумно уверување за тоа дали постапката на планирање, донесување
и извршување на Буџетот се спроведува на начин со кој се обезбедува планираните
средства да ги отсликуваат стратешките потреби на буџетските корисници. Исто така,
ревизијата требаше да одговори на прашањето дали воспоставената евиденција
и координацијата меѓу институциите ќе осигура целосност, точност и навременост
во планирањето и прибирањето на даночните и капиталните приходи на Буџетот
на Република Македонија и дали контролните постапки функционираат ефикасно
и правилно во насока на спречување или откривање на грешки во процесот на
функционирање на трезорскиот систем.
Со цел навременост, сеопфатност
и транспарентност на процесот на
подготвување на Буџетот на Република
Македонија, потребно е да се обезбеди
навременост во отпочнувањето на самиот
буџетски процес и неговата подготовка,
усогласување на поднесените буџетски
циркулари,
нивната
комплетност,
усогласување на стратешките планови
на буџетските корисници со стратешките
приоритети на Владата на Република
Македонија. Потребно е сите инволвирани
учесници своите активности да ги вршат
во законски утврдените рокови.
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Најголем дел од Капиталните приходи кои се остваруваат во Буџетот на Република
Македонија се приходи чија реализација е во надлежност на ресорните министерства
односно на Министерството за економија, Министерството за транспорт и врски,
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Управата за имотно
правни работи. Со цел потврдување на навременоста, точноста и целосноста на
реализираните капитални приходи во Буџетот на Република Македонија, како и нивното
планирање, потребно е воспоставување на процедура за начинот на планирање на
истите, воспоставување на организационен облик кој ќе врши планирање на наведените
приходи како и взаемна соработка помеѓу Министерството за финансии и ресорните
министерства во насока на континуирана размена на податоци и информации на
очекувани и реализирани приходи.
Исто така органите на државната управа, надлежни за доделување на договори
согласно кои се остваруваат капиталните приходи - концесии и други видови на јавно
приватно партнерство, договори за користење, располагање, заштита и пренамена на
земјоделското земјиште, договори за отуѓување, давање под закуп или под концесија
на градежно земјиште, потребно е да воспостават целосна евиденција на истите,
континуирано следење на реализацијата на обврските согласно наведените договори
и преземање на мерки за непостапување по истите, како и редовно и навремено
доставување на податоци до Министерството за финансии.
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Царинската управа на Република Македонија и Управата за јавни приходи остваруваат
најголем процент од даночните приходи, чие учеството изнесува над 74% во вкупните
приходи на основниот Буџет на Република Македонија. Размената на податоците за
наплатените даночни приходи помеѓу Царинската управа на Република Македонија и
Министерството за финансии се реализира online, односно „во реално време“, додека
со Управата за јавни приходи со доставување на дневни извештаи за реализираните
трансакции односно извршените уплати. Воспоставениот начин на размена на податоци
овозможува намалување на ризикот од нереално планирање на даночните приходи во
Буџетот на Република Македонија.
Владата на Република Македонија одобрува средства од Буџетот на Република
Македонија, како финансиски план – право на трошење во разделот на одделни буџетски
корисници, кои средства не се составен дел на нивните годишни финансиски планови.
Имајќи предвид дека основна цел при подготвувањето и извршувањето на Буџетот на
Република Македонија претставува макроекономската стабилност и одржлив и стабилен
национален економски развој, потребно е постапката за изготвување, донесување
и извршување на Буџетот на Република Македонија да биде транспарентна односно
достапна на јавноста во сите фази на реализација на Буџетот на Република Македонија.
Во Централниот буџет на Република Македонија се планираат средства за
непредвидени случаи, како постојана и тековна буџетска резерва. Препорачуваме
средствата од тековната резерва да се алоцираат за активности кои не можат да бидат
планирани во процесот на изготвување на буџетот на соодветни ставки кај одделни
буџетски корисници. Ваквата практика ја наметнува потребата од допрецизирање на

Законот за буџетите односно утврдување на критериуми за користење на средствата
од резервите како непредвидени случаи или можноста за одобрување на средства
доколку одобрените средства се недоволни.

Собрание на Република Македонија
Со извршената ревизијата во Собранието на Република Македонија констатиравме
потреба од:
»» уредување на основицата за пресметување на платата на пратениците во
Собранието, заради целосно законско уредување на правото на платата на
прaтениците во Собранието (коефициенти и основица),
»» утврдување на критериуми за оценување на оправданоста на отсуството на
пратениците согласно Законот за пратеници,
»» подзаконски акт за утврдување на критериуми за начинот на давање и примање
на подароци, пријавување и нивна процена, чување и евиденција на стварите
што станале државна сопственост по пат на подарок и
»» преиспитување на законското решение на правото на надоместок за користење
на автомобили во лична сопственост за службени цели.

Секретаријат за европски прашања
Започнувајќи од 2003 година па се до денес, Владата на Република Македонија преку
Секетаријатот за европски прашања, воспоставила пракса на доделување на средства
за постдипломски студии во странство. Неоспорувајќи ги активностите и заложбите на
надлежните органи за промовирање на едукацијата и обезбедување на високостручни
кадри, како и унапредување на професионалноста, стручноста, ефикасноста и
ефективноста на администрацијата по пат на обука и прибирање нови кадри кои што ќе
бидат оспособени да се вклучат активно во процесот на придружување на Република
Македонија кон Европската Унија, ревизијата истакнува дека оваа активност согласно
Законот за организација и работа на органите на државната управа е наведена во
рамките на надлежностите на Министерството за образование и наука.

Министерството за информатичко општество и администрација
Во рамките на Програмите за работа на Владата на Република Македонија во
периодот 2008-2012 предвидено е спроведување на низа проекти во функција на
развојот на информациските и комуникациските технологии во Република Македонија.
Спроведувањето на овие проекти е во надлежност на Министерството за информатичко
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општество и администрација. За доследна реализација на активностите од Програмите
за работа на Владата на Република Македонија и реализација на проектите, ревизијата
смета за потребно да нагласи дека истите треба соодветно/детално да се предвидени
во годишната програма за работа на министерството, со дефинирани поединечни
активности, рокови за нивно извршување, одговорни лица за имплементација, со
индикатори за степенот на реализацијата, потребни средства и извори на средства,
со цел следење на динамиката на реализацијата на проектите, утврдување на можни
проблеми, предлози и решенија за нивно надминување.

Агенција за управување со одземен имот
Агенцијата за управување со одземен имот, која врши
проценување и евидентирање на
конфискуван имот, имотна корист и
одземени предмети, сеуште користи
плацови и магацини за кои го нема
пренесено правото на користење, за
сместување и чување на одземениот
имот. Иато така не е извршено
примопредавање на одземените
предмети
со
субјектите
кои
претходно биле надлежни за нивно
одземање и чување ( судовите и
Царинската управа) и не е извршена
процена на одземените предмети.
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преземање, складирање,

Агенцијата за управување со одземен имот во соработка со Владата на Република
Македонија, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи и
судовите, треба да преземе активности за овозможување на услови за целосно
преземање, чување, складирање, евидентирање како и управување на одземениот
имот, со што ќе се овозможи Република Македонија како сопственик на имотот да
располага со точни, веродостојни и целосни податоци за вредноста, видот, количината
на одземениот имот, што за краен ефект ќе има остварување на поголеми приходи во
Буџетот на Република Македонија.

Дирекција за заштита и спасување
Како дел од Програмата за работата на Владата на Република Македонија за 2010
година, реализирани се активности за чистење на каналите за одводнување и речните
корита во Република Македонија, согласно Акциониот план за чистење на реки и
крајбрежјето на Преспанското Езеро во 2010 година, за чија реализација одобрено

е користење на средства од стоковните резерви. Согласно Законот за стоковните
резерви, стоковните резерви се користат во случај на воена состојба, вонредна состојба,
елементарни непогоди, еколошки катастрофи како и при поголемо нарушување на
пазарот. Активностите кои се планирани во програмата за 2010 година се однесуваат
на редовни активности за чистење на речните корита и Преспанското езеро.
Дирекција за заштита и спасување покрај другите приходи остварува средства од
наплата на премии за осигурување на имот од пожар, од осигурителните компании.
Дирекцијата не располага со податоци за вкупната наплата на овој вид премија како и
сумата која што осигурителните компании се должни да ја уплатуваат. Потребно е да
се воспостави навремена и целосна комуникација и размена на информации помеѓу
Дирекцијата за заштита и спасување и Агенцијата за супервизија на осигурувањето,
како надлежен орган за контрола на работењето на друштвата за осигурување, со
законска можност за дополнителна супервизија секогаш кога ќе се оцени дека тоа е во
интерес и за заштитата на правата на осигурениците и целосна наплата на приходите
по овој основ. Исто така за начинот на планирање, спроведување и реализација на
постапките за јавни набавки утврдени се состојби кои упатуваат на постапувања кои
не се во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки. Со цел рационално и
ефикасно искористување на буџетските средства, потребно е да се преземат мерки
и активности за пропишување и донесување на политики и процедури за начинот на
постапување при вршењето на набавките и нивно доследно имплементирање.
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ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Фондови задолжени за менаџирање на здравствениот систем,
социјалната политика и пензискиот систем
Со Годишната програма за работењето на Државниот завод за ревизија за 2011 година
беа опфатени републичките фондови кои согласно законската регулатива се задолжени
за менаџирање на здравствениот систем, социјалната политика и пензискиот систем.
Колку успешно раководат и функционираат фондовите во својата сфера, вистинската
оценка ја даваат пациентите/болните како корисници на здравствените услуги, лицата
кои зависат од социјалната помош, како и пензионерите кои заслужено го бараат тоа
што во текот на целиот работен век го одвојувале.
Општата констатација е дека сегашниот систем на придонеси за задолжително
социјално осигурување недоволно ги надоместува потребите на републичките
фондови, особено заради фактот што во услови на намалени стапки на придонеси,
голем процент на невработеност, недостигот на парични средства во фондовите се
зголемува. Недостатокот на средства се надоместува со трансфер од Централниот
буџет, со што се зголемува зависноста на републичките фондови од овој вид на извори
на средства, кои се надвор од системското решение, буџетите да се полнат од редовното
сервисирање на социјалните придонеси.

40

Агенција за вработување на Република Македонија
Агенцијата
за
вработување
на
Република Македонија има нецелосна
информација за бројот на градежни
објекти со кои располага, при што за
одреден број објекти не е обезбеден
имотен лист, а за други не се
расчистени имотно правните односи и
не е извршено излагање на објектите
и упис во катастар за недвижности.
Постои неусогласеност на актот за
исплата на плати со позитивната
законска регулатива што има за ефект
за исти работни места, ист вид работи и
работни задачи да се исплатува различен износ на плата на вработените во различни
центри за вработување, што предизвикува нерамноправност помеѓу вработените и
нееднаков пристап во вреднување на извршените работни задачи.

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на
Република Македонија
Начинот на трансферирање на буџетските средства за потребите на Фондот за
пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија преку Министерството
за труд и социјална политика не дава реална слика за висината на буџетот на
наведеното министерство, во услови кога при трансферот на буџетските средства на
сметката на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија,
министерството нема значајна улога која ќе овозможи додадена вредност на овој
процес. Заради поефикасно користење на средствата, трансферирањето на буџетските
средства од основниот буџет на Република Македонија треба да се спроведе директно
на сметката на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија.
Бидејќи наплата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од 2009 година
е во надлежност на Управата за јавни приходи, Фондот има нецелосни информации
за износот на побарувањата по основ на придонесот, потребно за креирање на
активностите во наредниот период и динамиката на наплатата на придонесот од страна
на обврзниците. Исто така, за периодот до 2008 година, Фондот има ненаплатени
побарувања по основ на придонесот бидејќи дел од обврзниците се во ликвидација
или стечај, дел се неактивни обврзници, дел се обврзници кои не плаќаат придонес и
обврзници кои не се усогласени со Законот за трговски друштва.
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Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фондот за здравствено осигурување на Македонија е купувач на извршените
здравствени услуги од страна на здравствените установи за кои најголем процент
од средствата на буџетот на Фондот се исплатуваат за оваа намена. Системот на
надоместување на услугите на
јавните здравствени установи во
висина на склучените договори, а
не во висина на фактурираните/
извршените здравствени услуги, ги
доведува во нерамноправна состојба
оние здравствени установи кои или
целосно ги извршуваат здравствени
услуги или во поголем износ од
износот на склучените договори, во
однос на оние кои немаат доволно
извршено здравствени услуги за да ги
оправдаат склучените договори.

Агенција за државни патишта и ЈП Македонија пат
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Работите кои се однесуваат на управувањето, изградбата, реконструкцијата,
одржувањето и заштитата на државните патишта се во надлежност на Агенцијата за
државни патишта. За извршување на работите во делот на одржување и заштита на
државните патишта како и наплата на патарина, Агенцијата склучува договор со Јавното
претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
Македонијапат – Скопје. Во извештајниот период со ревизија се опфатени Агенцијата и
Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта
„Македонија пат”, при што неоспорувајки ги активностите превземени од менаџментот
на наведените субјекти и надлежните органи, истакнуваме дека работењето на ЈП е
проследено со намалена ликвидност и солвентност, што битно влијае на целокупните
процеси и континуитет, искажувајќи високи расходи на име штети, камати и судски
трошоци како и обврски кон коминтентите, обврски на име данок на додадена вредност
и недоследности во постапките за доделување на договорите за јавни набавки.
Во наредниот период потребно е да се превземат дополнителни активности во делот на:
»» донесување на Стратегија за развој и одржување на државните патишта, која ќе
преставува основ за изработка на петгодишната односно годишната програма за
изградба, реконструкција, одржување и заштита на државните патишта;
»» модернизација на системот за наплата на патарина и минимизирање на човечкиот
фактор и

»» статусните промени кои требаше да бидат спроведени согласно Законот
за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита на
магистралните и регионалните патишта „Македонија пат”.
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СУДСТВО
Основите за организација и надлежност на судовите, изборот и разрешувањето на
судиите, нивните права и обврски, како и обезбедувањето на средствата за работа се
уредуваат со Закон за судовите.
Организацијата на судството е единствена. Во единствениот судски систем на
Република Македонија судската власт ја вршат 27 Основни судови, 4 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 и Академијата се
обезбедуваат со Судскиот буџет, како посебен дел на Буџетот на Република Македонија,
означен
со
„Судска
власт”.
Работите во врска со планирањето,
распределбата на средствата,
извршувањето и известувањето за
извршувањето на судскиот буџет
се во надлежност на судскиот
буџетски совет.
Постојат одредени состојби во судовите кои треба да се подобрат во наредниот период
во делот на:
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»» расположливите средства за финансирање на судската власт;
»» кадровската екипираност во судовите, стручно усовршување на судската служба
и другите вработени;
»» евидентирање на материјалните средства во деловните книги врз основа на
уредни и веродостојни документи;
»» доделувањето на договорите за јавни набавки;
»» соодветен и доволен простор за работа, опрема и ИТ технологија.

ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ
Начинот и постапката на обезбедување на финансиските средства, располагањето
со средствата, дејствувањето на политичките партии, финансиско-материјалното
работење и известувањето на политичките партии е уредено со повеќе законски и
подзаконски акти. Со извршената ревизија на сметките за редовно работење и сметките
за изборната кампања за предвремените избори за пратеници во Собранието на
Република Македонија одржани на 5 јуни 2011 година, ревизијата констатира состојби
во повеќе области.

Транспаретност и јавност на податоците содржани во Годишната
сметка и Годишниот извештај
Годишната сметка и Годишниот финансиски извештај, политичката партија е должна
јавно да ги објави на веб страницата на политичката партија, најмалку во еден од
дневните весници и во Службен весник на Република Македонија (Годишниот извештај).
Дел од политичките партии не презентираа податоци за објавување на Годишната
сметка согласно утврдените барања додека за Годишниот извештај не е презентиран
податок за негово објавување во Службен весник.
Со измените на Законот за финансирање на политичките партии напуштена е
погоренаведената обврска, односно политичките партии имаат обврска Годишната
сметка и Годишниот извештај да го објават на веб страната на партијата.
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Сметководствени политики и финансиски извештаи
Не се превземени активности кај дел од политичките партии за навремено и целосно
евидентирање на материјалните средства во деловните книги.
Признавањето на приходите и расходите не секогаш од сите политички партии се врши
согласно модифицираното сметководствено начело, кое влијае на објективноста и
вистинитоста на финансиските извештаи.
Политичките партии не пристапиле кон уредување на меѓусебните права и обврски
со давателите на деловниот простор во кој се сместени изборните штабови односно
подрачните ограноци на партиите со што се оневозможува утврдување на вкупните
расходи во финансиските извештаи.
Давателите на услугите за изборната кампања не обезбедиле доследно почитување на
одредбите од Изборниот законик (во делот на начинот на фактурирање на извршените
услуги и искажување на одобрениот попуст, доставување на известување за дадениот
попуст до Државниот завод за ревизија) што има свое влијание врз финансискиот
извештај за приходите и расходите за изборната кампања.
Не секогаш организаторите на изборната кампања во финансискиот извештај за
приходите и расходите ги презентираат сите дадени попусти.
Не постои пишан акт/договор за уредување на меѓусебните права и обврски помеѓу
коалициските партнери кој ќе преставува основа за распределба на одобрените
средства од Буџетот на Република Македонија.
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Системски слабости
Со извршената ревизија констатиравме неколку системски слабости за кои во идниот
период надлежните органи треба да превземат мерки за надминување на истите:
»» отсуство на пропишан подзаконски акт за формата, содржината и начинот на
водењето на Регистарот на донации;
»» присуство на пресметковни сметки во подзаконските акти кои го уредуваат
обликот и содржината на финансиските извештаи за непрофитните организации;
»» за временскиот период меѓу рокот за поднесување вкупен финансиски извештаj
за изборната кампања и исплатата на средствата од Буџетот на Република
Македонија, односно буџетите на општините и градот Скопје за секој добиен
глас на изборите, по што сметката треба да се затвори, не е уредена обврска
за известување. Поради тоа се случува во финансискиот извештај да не се
опфатени трансакциите кои се случуваат од денот на изготвување на извештајот
до денот на затворање на сметката за изборните кампањи;

»» не постојат законски одредби за натамошно постапување со неподмирените
обврски поврзани со изборната кампања по затворање на сметката отворена за
таа цел;
»» настојувањето донираните средства за изборна кампања да се поврзат со
конкретен расход во пракса е применливо кај одредени правни субјекти каде
може да се лоцира конкретен расход (радиодифузери, печатени медиуми итн.),
но не и кај физички и правни лица кои донираат парични средства;
»» не е дефинирано дали донаторот-правно лице може да донира најмногу по 5% од
вкупниот приход остварен во претходната година на секој поединечен учесник во
изборната кампања или тоа е вкупниот максимален износ кој може да го донира
во текот на една изборна кампања;
»» потребно е преземање на мерки и активности од надлежните органи за
преиспитување на максимално утврдениот лимит од 180 денари по запишан
избирач како дозволено ниво на средства за финансирање на изборната кампања;
»» потребно е поконкретно дефинирање на членот 84 од Изборниот законик, во
насока дали утврдениот максимален лимит на средства за финансирање на
изборната кампања (180 денари по запишан избирач) ги вклучува и дадените
попусти од правните лица.
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ЗДРАВСТВО
Јавна установа од областа на здравството за потребите на јавните
здравствени установи, универзитетски клиники, завод и ургентен
центар - Скопје
Јавната установа во период по трансформирање на ЈЗУ Универзитетски клинички центар
Скопје до 31.12.2010 година извршила исплата на обврски кои не се надоместени од
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, што е спротивно на одредбите од
Одлуката за основање на Јавната установа, за долговите и другите обврски направени
од ЈЗУ УКЦ Скопје, а според кои средствата треба да се обезбедат од Фондот за
здравствено осигурување на Македонија. Заради ова Јавната установа е финансиски
оптеретена со камати за задоцнето плаќање на обврските спрема доверителите за
набавка на потребите на ЈЗУ УКЦ, опомени и тужби пред надлежните судови.
Ваквата состојба може да влијае на
работењето на ЈЗУ Универзитетски
клиники, во делот на редовно снабдување
со греење, струја, вода, храна, лекови
и медицински потрошен материјал,
стерилизација, медицински гасови и слично
со што може да се доведе во прашање
редовното функционирање на клиниките.
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Јавна здравствена установа Здравствен дом – Скопје
Здравствен дом – Скопје се соочува со многу ненаплатени побарувања од концесионерите
кои не ги измируваат своите обврски навремено. Голем дел од побарувањата се утужени,
но истите не можат да се наплатат поради необезбедените договори и долготрајните
судски процеси. Со приватизацијата на примарната здравствена заштита се зголемуваат
трошоците, а воедно и проблемите на Здравствениот дом. За надминување на
состојбата ревизијата предложи трипартитен договор помеѓу Здравствен дом - Скопје,
концесионерите и Фондот за здравствено осигурување на Македонија, во кој ќе бидат
јасно дефинирани меѓусебните односи со цел средствата кои концесионерите ги должат
на Здравствен дом, да бидат надоместени директно од буџетот на Фондот.
Во однос на реализацијата на активностите по Програми, Министерството за здравство
врши распределба на средствата на јавните здравствени установи и надзор на
спроведување на истите врз основа на доставени фактури и извештаи за реализација
на активностите содржани во Програмата.

Во отсуство на пишани критериуми и утврдена постапка за распределба на финансиските
средства по Програми, истите се одобруваат во вкупен износ на ниво на сите јавни
здравствени установи.
Поради ова не постои транспарентност во распределбата на средствата на поединечните
јавни здравствени установи како и можност за усогласување на преземените активности
со одобрените средства по Програми, поради што наплатата на побарувањата по
наведените основи од Министерството за здравство не може да се изврши во целост.
Во однос на целокупната активност поврзана со третманот на осигурените лица
заболени од дијабетес кои се на инсулинска терапија треба да се истакне дека
наведеното премина во надлежност на Универзитетската клиника за ендокринологија,
при што Здравствен дом врши само доставување на инсулинот до крајните корисници
преку инсулинските аптеки во рамките на Здравствен дом. За залихата на инсулинот
не е воспоставена финансиска евиденција ниту во Универзитетската клиника, ниту во
Здравствен дом и не е извршен попис во магацините за инсулинска терапија во состав
на Здравствен дом од страна на Универзитетската клиника, додека пак во Здравствен
дом е извршено само физичко пребројување на истиот. Невоспоставената евиденција
може да доведе до ненаменско користење на инсулинот.
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КУЛТУРА
Во 2011 година извршивме ревизија на финансиските извештаи и ревизија на
усогласеност со законите и прописите на институции од областа на културата , со цел да
ги лоцираме слабостите во извршувањето на оваа дејност и да укажеме на потребата
од надминување и подобрување на утврдените состојби.
За таа цел извршена е ревизија на Министерството за култура како институција која ја
креира и спроведува политиката на културата, кај 4 национални установи основани од
Владата на Република Македонија и кај 4 јавни установи, основани од Град Скопје.
Според анализите на резултатите од ревизиите го утврдивме следното:

Министерство за култура
Со цел подобрување на состојбите утврдени од страна на ревизијата, Министерството
за култура треба навремено да ја изготвува Националната стратегија за културата
и да утврди мерливи критериуми за избор на проекти кои ќе бидат составен дел на
Годишната програма на Министерството. Менувањето и дополнувањето на Годишната
програма да се спроведува транспарентно и јавно во иста постапка како што се
донесува. Министерството треба да изврши дополнување на одредбите од договорите
за финансирање на проектите во врска со прецизирање на намената на одобрените
средства, со што ќе се создадат услови за зајакнување на финансиската контрола и
дисциплината врз трошењето на средствата од страна на субјектите корисници на
средства, одобрени од страна на министерството.
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За констатираните пропусти при реализацијата на постапките за јавни набавки,
министерството треба да утврди критериуми за избор на најповолен економски оператор
со кои ќе се обезбеди конкуренција во
постапката и квалитетно извршување
на договорените работи, навремено
планирање на сите предвидени
активности кои произлегуваат од
проектната документација, навремено
отпочнување на постапките за јавни
набавки согласно одредбите на
Законот за јавни набавки и доследно
почитување на сите услови кои се
предвидени во објавените огласи за
доделување на договори.

Јавни и национални установи од областа на културата
Од извршената ревизија кај јавните установи „Кочо Рацин“ и Младински културен центар
(домови на културата) од Скопје, ЈУ Музеј на Град Скопје и националните установи
(Конзерваторски центар од Скопје, Фестивалот Охридско лето, Природнонаучен музеј
на Македонија, Македонска опера и балет кои вршат дејност од областа на заштитата,
конзервацијата и реставрацијата на културното наследство, посредување во културата,
музејска и сценско - музичка дејност, ги утврдивме следните состојби:
»» Постојат слабости во организациската структура и интерните контроли и
отсуство на процедури за работа со дефинирани и разграничени надлежности
и одговорности на вработените, во поглед на потврдување на комплетноста
и веродостојноста на документацијата врз основа на која се евидентираат
настаните, плаќаат обврските и наплатуваат побарувањата. Ваквата состојба е
резултат и на ограничени човечки ресурси.
»» Не се усогласени интерните акти кои го уредуваат начинот на организација и
систематизација на работните места (Правилникот за систематизациjа или
Колективниот договор на установата) како и пресметувањето и исплатата на
платите и надоместоците со важечките законски и подзаконски прописи
»» Исплатени се надоместоци за авторски хонорари без пропишани критериуми за
избор и за висината на хонорарите.
»» Исплатени се надоместоци на континуирано ангажирани лица по договор на дело
и привремени вработувања поради недоволен број на вработени, без обезбедена
согласност од Министерството за култура и Министерството за финансии, што
овозможува субјективен пристап во одлучувањето за избор.
»» Остварени се приходи од закупнини на сметките за сопствени приходи на
установите, наместо приходите да се уплатуваат во Буџетот на РМ како што е
предвидено со Законот за користење и располагање со стварите на државните
органи.
»» Остварени се приходи од продажба на влезници, пропаганден материјал и
материјали на консигнација без да се врши задолжување и раздолжување на
лицата кои располагаат со нив. Пописот на средства и изворите на средства на
31 декември 2010 година не е целосен и квалитетен и не е извршен согласно
законската регулатива. Не е воведено соодветно и навремено евидентирање на
побарувањата по основ на закупнини, кое треба да обезбеди вистинска слика
за планирање на средствата и нивното наменско користење и да овозможи
преземање на мерки за редовна наплата.
»» Утврдено е нереално буџетирање на сопствените приходи, кај НУ Македонска
опера и балет, а се создаваат обврски по извршени расходи кои не можат целосно
да бидат покриени. На крајот на годината обврските се пренесуваат на сметката
на основен буџет, а Министерството за финансии интервенира со дополнување
на средства над договорените износи за програмските активности. Ваквото
работење не е во согласност со Законот за буџети, Законот за извршување на
буџети и Законот за култура.

51

Во делот на имплементацијата на Законот за јавни набавки утврдени се слабости во:
»» носењето и усогласувањето на планот за јавни набавки;
»» спроведување на постапки за доделување на договор за јавни набавки;
»» почитување на законските рокови за поднесување на понудите и испраќање на
известувањата за извршен избор на најповолен економски оператор и склучување
на договори;
»» проширување на асортиманот со набавка на производи и услуги кои не се
содржани во склучените договори;
»» делење на договорите на повеќе посебни договори со пониска вредност;
»» склучување анекси кон основните договори за надминување на договорениот
износ и предметот на набавката.
»» постапувањето од страна на комисијата за јавни набавки при евалуација на
понудите согласно критериумите и
»» следењето на реализацијата на договорите.
Обрнуваме внимание дека не се спроведени:
»» Решението на Владата на РМ од 2000 година за пренесување на правото на
сопственост на недвижен имот (домови на култура) од Република Македонија на
општините,
»» Одлуката на Град Скопје од 2004 година за преземање на основачките права на
установата и
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»» Договорот од 2005 година склучен помеѓу Владата на Република Македонија и
Град Скопје за пренесување на недвижни ствари, опрема, вработени и други
средства за работа од Република Македонија на Град Скопје.
»» Овие акти се правен основ за запишување на правото на сопственост во
катастарот на недвижности, односно во катастарот на земјиштето (јавна книга),
запишување на промена во судскиот регистар и во Централниот регистар.

ЕКОНОМИЈА, СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ
Министерство за транспорт и врски (МТВ)
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на неколку институции во областа на
економијата, сообраќајот и комуникациите. При ревизијата на Министерството за
транспорт и врски, утврдени се слабости во целосноста и точноста на искажаните
обврски поради неевидентирање на програмски активности реализирани во 2009
година буџетирани и платени во 2010 година; евидентирање на обврски во износ на
расположливите средства во моментот на плаќањето, а не врз основа на вкупниот износ
на сметководствените документи, за што препорачуваме министерството да воспостави
конзистентен сметководствен систем со цел сеопфатно и ажурно искажување на состојбата
на обврските.
При примена на Законот за јавни набавки, констатирано е непрецизно утврдување
на условот за техничка, односно професионална способност на консултантски тим за
вршење на постојан и редовен надзор на начинот на вршењето на концесиска дејност, за
што препорачуваме договорниот орган кај овој вид на набавки прецизно да ги дефинира
минималните услови кои економските оператори треба да ги исполнуваат за да се
квалификуваат како технички и професионално способни и да бидат пропорционални
со предметот на договорот за јавна набавка.
Утврдени се слабости и пречекорувања на преземените договорни обврски во однос на
времето на испорака при реализација на договор за јавна набавка за што препорачуваме
министерството да обезбеди следење на договорите во поглед на рокот на испорака на
предметот на набавка.
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Системски слабости
Во 2010 година од вкупно склучените договори за отуѓување на градежно земјиште
во голем број на случаи од страна на купувачите не е почитуван крајниот рок за
обезбедување на одобрение за изградба на предвидениот објект од надлежните
органи. Наведеното претставува основ за еднострано раскинување на договорите од
страна на министерството. Со пролонгирањето на крајниот рок за изградба, доведено е
во прашање исполнувањето на политиките и целите, поради кои се отуѓува државното
земјиштето. Во текот на 2011 година, министерството има превземено дополнителни
активности за обезбедување на одобренија за градење, освен за случаите за кои
постојат административни бариери во постапката за издавање.
Кај постапките на отуѓување, при утврдувањето на почетната цена, намената за
отуѓување на земјиштето се превзема од изводот од урбанистичкиот план на општините

и на градот Скопје. Намената не е секогаш во согласност со класификацијата на
намени предвидени со законските и подзаконските акти. Потребно е министерството и
општините, кои во 2011 година ја превземаат оваа надлежност, во објавите за отуѓување
на земјиште задолжително да ги утврдуваат сите фактори, што ја дефинираат почетната
цена.

ЈП Македонска радио – телевизија (МРТ)
При снимање на манифестации, откуп на програми, копродукција за емитување
на програми, МРТ нема воспоставено целосен систем на интерни контроли кој ќе
обезбеди економичен и транспарентен начин на управување со јавните средства.
Во оваа насока потребно е органите на управување на МРТ да донесат пишан акт за
начинот и постапката на склучување на договорите за програмски активности со кој би
се воспоставил механизам за контрола и следење на спроведувањето и реализацијата
на програмските права.
МРТ во 2010 година платата ја пресметува врз основа на Колективниот договор од
2006 година и Правилникот за организација и систематизација од 2004 година, кој
има претрпено над десет измени. Надлежните органи за управување и раководење
на претпријатието потребно е да превземат конкретни мерки за изработка и
имплементација на нови акти за организација и систематизација на работните места
согласно новонастанатите состојби и потребите во МРТ, со цел соодветно организирање
и искористување на работната сила.
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Утврдивме дека воспоставениот систем за водење
на регистарот на обврзници на радиодифузна
такса односно податоците кои се генерираат од
истиот не се целосни поради што постои ризик
од нецелосно утврдување на побарувањата
и приходот од радиодифузна такса. МРТ
евидентирањето на побарувањата го врши врз
основа на податоците за наплатените парични
средства. Со цел да се воспостави ажурирана
база на податоци, подобра наплата и соодветна
евиденција потребно е МРТ да воспостави
соработката со органите на државната управа кои
располагаат со регистри за физички и правни лица
и со Управата за јавни приходи која од јануари
2011 ги врши пресметувањето, утврдувањето и
наплатата на средствата од радиодифузната такса.
Оваа препорака се однесува и за институциите
кои согласно Законот за радиодифузна дејност остваруваат приход од радиодифузната
такса, Јавното претпријатие за радиодифузија и Советот за радиодифузија.

МРТ остварува приход од радио и телевизиски реклами. Ценовникот за маркетинг
услуги донесен во 2006 година не е одобрен од основачот. Утврдени се слабости кај
специјалните и други понуди од значајни светски преноси. Овие понуди не се одобрени
од органите на управување а при фактурирањето не се наведува во кој временски
период ќе се изврши рекламирањето, колку време ќе трае, која е цената по минута за
терминот на емитувања. Со цел да се подобри системот на интерни контроли потребно
е да се донесат пишани процедури за начинот на реализација на маркетинг услугите,
издавањето на рекламното време, начинот на склучување на договорите и начинот
на фактурирање со што ќе се овозможи транспарентноста и законитост на целата
постапката.
Согласно Законот за радиодифузна дејност дел од програмските сервиси на МРТ се
финансираат од Буџетот на Република Македонија кои се одобруваат од Собранието
на РМ. Во март 2010, Собранието на РМ има усвоено шест одлуки за одобрување
на финансиските планови на МРТ за редовни и инвестициони активности за неколку
програмски сервиси, за кои во 2010 година од Буџетот на Република Македонија не
се префрлени средства. Во периодот од 2007 до 2010 година по основ на санациона
програма, поради финансиската неликвидност, малата и неефикасна наплата на
радиодифузната такса и недоволниот приход по други основи а со цел опстојување на
јавниот радиодифузер на Република Македонија, префрлани се средства од Буџетот
на РМ. Препорачуваме Собранието на Република Македонија да превземе активности
за надминување на неповолната состојба со цел да се обезбеди континуитет во
работењето на јавниот радиодифузер на Република Македонија.

ЈП Македонска радиодифузија (МРД)
МРД нема донесено Ценовник за надоместок со утврдени цени за трговските
радиодифузни друштва кои користат јавни електронски комуникациски услуги при
преносот и емитувањето на програмските сервиси. Недонесувањето на Ценовникот
влијае на висината на остварениот приход на МРД, а со тоа и на покривањето на
трошоците од редовното работење за што е потребно да се превземат активности
за негова изработка и усвојување со претходна добиена согласност од Владата на
Република Македонија.
Кај МРД при пресметувањето на приходот по основ на давање на простор под закуп
констатиравме невоспоставени контролни активности. Нецелосно се почитува
процедурата за склучување на договор посебно во делот на изготвување на записници
при монтажа на местото на локација на опремата. Препорачуваме да се почитуваат
целосно донесените пишани процедури и постапки од страна на лицата задолжени за
пресметка и наплата на побарувањата. На одделни корисници, не им било редовно
и навремено фактурирано, иако користеле простор и имале монтирана опрема на
повеќе локации, поради несклучени договори за што е потребно да се врши редовно
и континуирано следење и контрола на промените настанати по основ на менување
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или изградба на нови градежни објекти на локациите и регулирање на сите промени во
договорите.
На ЈП МРД не му се обезбедуваат средства за покривање на трошоците за емитување на
Собранискиот канал и на другите програми, за покривање на трошоците за одржување
на опремата и за финансирање на преносот на програмата за иселеници. Ова неповолно
влијае на финансиското работење на претпријатието, а трошоците паѓаат на товар на
средствата прибрани од радиодифузната такса. Ревизијата препорачува да се преземат
активности од страна на Владата на Република Македонија и надлежните министерства
за обезбедување на средства за финансирање на преносот на програмските сервиси за
Собранискиот канал и за иселениците согласно Законот за основање на Македонската
радио дифузија со што би се покривале расходите кои претпријатието ги прави по тој
основ со што би се подобрила финансиската состојба на претпријатието.

Македонски железници (МЖ) АД Транспорт
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Во 2007 година извршена е поделба на капиталот, средствата, правата, обврските
и вработените на ЈП Македонски железници, на два правни субјекти, ЈП МЖ
Инфраструктура и МЖ Транспорт – АД. Со поделбата и по извршената проценка на
вредноста на капиталот, во МЖ Транспорт утврдени се состојби кои се рефлектираат
и имаат влијание во наредните години. При спроведувањето на проценката и
утврдувањето на проценетата вредност утврдени се следните слабости: не е направен
попис односно не е утврдена фактичката состојба на средствата и старосната структура
на локомотивите, патничките и товарните вагони и нивните технички карактеристики
кои во голем дел не одговараат на меѓународните стандарди за превоз на стоки и
патници; не е утврдена старосната структура на залихите, поради што истите по
проценката останале на исто ниво; евидентиран е гудвил како коректив за анулирање
на дебалансот помеѓу средствата и изворите на средствата и отстапува од гудвилот
утврден со Меѓународните сметководствени стандарди.
Со ревизијата во 2010 година се констатира дека во МЖ Транспорт АД не е воспоставена
целосна организациска структура и процедури за работа со кои ќе се обезбеди
функционирање, следење и развој на стабилно финансиско управување и контрола во
сите организациони единици. Во оваа насока препорачуваме да се воспостави целосен
систем на интерни контроли, со донесување на пишани процедури и постапки на сите
нивоа на работење и да се создадат услови за нивно спроведување.
Во МЖ Транспорт АД – Скопје не се води евиденција за расходуваните основни
средства за продажба. Железничките возила губат од својата вредност а употребливите
вагонски делови се подложни на кражби. Препорачуваме да се формира комисија која
ќе ја утврди вредноста на расходуваните средства и ќе предложи решение за нивно
отуѓување по пат на продажба.

Во спроведување и реализација на постапките за јавни набавки, во МЖ Транспорт АД
констатиравме состојби кои упатуваат на недоследно почитување на одредбите на
Законот за јавни набавки. Исто така во 2010 година исплатени се аванси по склучени
договори со економскиот оператор за набавка на услуга – тековно одржување на
железнички возила на поголем износ од 20% од вредноста на договорот. Ревизијата
даде препораки за надминување на утврдените недоследности при спроведувањето на
постапките за јавни набавки.
МЖ Транспорт АД располага со патнички вагони и електрични локомотиви набавени
во 2000 и 2001 година од Швајцарија, по склучени договори за изнајмување со лизинг
со рок на отплата од 10 години. Согласно договорите, сопственоста над средствата
ќе биде пренесена на МЖ Транспорт АД под услов целиот износ кој се должи да биде
исплатен. До 31.12.2011 година поради финансиски потешкотии главниот долг не е
платен, иако обврските се достасани поради што МЖ Транспорт АД - Скопје сеуште
нема добиено сопственост над средствата и постои можност од губење на сопственоста
над железничките возила.
Поради висината на доспеаниот долг на МЖ Транспорт АД кон државата за платени
обврски кон странски кредитори и странски железнички претпријатија со 31.12.2010
година препорачуваме Владата на Република Македонија да ја разгледа состојбата со
платените обврски од нејзина страна во име на МЖ Транспорт АД - Скопје и да преземе
соодветни активности. Имајќи ја во предвид висината на наталожените обврски и
можноста за влошување на солвентноста и ликвидноста на Друштвото, потребно е
надлежните органи во соработка со Владата на РМ, да преземат конкретни мерки за
подобрување на начинот на кој МЖ Транспорт АД ја извршува дејноста.

Системски слабости
Во 2007 и 2010 година извршена е измена на законските прописи кои се однесуваат на
уредување на условите за безбедно, уредно и непречено одвивање на железничкиот
сообраќај односно донесени се два закони, Законот за железниците донесен во
април 2007 и Закон за железничкиот систем донесен во април 2010 година, при што
поради недонесени подзаконски акти во
определените рокови по едниот односно
другиот закон, и непостоење на објективни
услови во Република Македонија во однос
на европските земји и стандарди, истите
сеуште неможат во целост да се применат.
Согласно преодните и завршните одредби
од Законот за безбедност во железничкиот
сообраќај, односно Законот за сигурност
во железничкиот систем, надлежниот
државен орган требало во рок од 6 месеци

57

од денот во влегување во сила, да ги донесе поблиските прописи кои ја регулираат
материјата во овие два закона. Констатиравме дека не е донесен Правилник за начинот
и постапката за вршење на технички преглед на железничките возила односно Правилник
за начинот и постапката за одржување на товарни вагони, кои се од исклучителна
важност во делот на одржувањето на железничките возила заради безбедно одвивање
на превозот на патници и стоки. Поради наведеното МЖ Транспорт АД – Скопје сеуште
ги користи донесените Правилници 241 и 251 - за техничко одржување на железнички
возила и за техничка колска дејност, од 1983 година.

Железничка Инфраструктура
МЖ Инфраструктура во текот на 2010 година остварува приходи и од издавање под
закуп на недвижни ствари при што ги констатиравме следните слабости: за издадените
објекти не е известено Министерството за финансии - Управата за имотно-правни работи;
давањето на недвижните ствари под закуп не е извршено во транспарентна постапка со
јавен оглас; на одлуките за утврдување на почетната цена на закупнините не е дадена
согласност од основачот и почетната цена не е во согласност со Методологијата за
проценка на деловниот простор во сопственост на Република Македонија, на Јавното
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.
Склучувани се договори за закуп непосредно, без претходно да се извести Владата
на РМ. Во оваа насока препорачуваме МЖ Инфраструктура да изврши усогласување
на висината на почетните цени согласно Методологијата и да ги извести надлежните
државни органи.
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Кај МЖ Инфраструктура утврдени се слабости при планирањето на јавните набавки. Со
планот за јавни набавки за 2010 година предвидено е спроведување на 204 постапки
за јавна набавка на стоки, услуги и работи. Основниот план во текот на 2010 година
има претрпено 34 измени и дополнувања и истот е проширен на 232 постапки. Во текот
на 2010 година МЖ Инфраструктура спровело само 90 постапки за јавна набавка, што
претставува 37% реализација во однос на проценетата вредност на планот. Нискиот
процент на реализација на планот укажува дека претпријатието не извршило соодветна
проценка на потребите за набавка во тековната година, според расположливите извори
на финансирање. Препорачуваме претпријатието врз основа на утврдените извори на
финансирање да ги проценува вкупните потреби за набавки во тековната година по
видови на стоки, услуги и работи, избегнувајќи делење на договорите за јавна набавка.
МЖ Инфраструктура има прикажано побарувања за дадени аванси за нематеријални
и материјални вложувања кои со пописот на 31.12.2010 година не се опфатени.
Недоследностите, при вршењето на пописот на овие побарувања во подолг период во
минатото, довеле до ненавремена наплата, поради што со проценката на капиталот,
извршена во декември 2009 година спроведен е отпис на истите а со тоа и намалување
на капиталот на претпријатието. За горенаведенените слабости препорачуваме
претпријатието да превземе мерки за утврдување на правната основа за постоење на
побарувањата и нивна наплата.

Во периодот од 1994 до 2004 година, со средства од Буџетот на Република Македонија
започнати се активности, изработка на инвестиционо-техничка документација и
изведба на градежни работи за изградба на Коридор VIII, делот кон Република Бугарија
на првите две делници, Куманово - Бељаковце и Бељаковце - Крива Паланка.
За таа цел се склучени Договори и Анекси кон договорите со пет градежни фирми.
Поради прекин на буџетското финансирање во 2004 година, градежните активности се
стопирани, а постојните Договори со градежните фирми не се реализирани, ниту пак,
раскинати. По склучените договори исплатени се аванси за кои не се добиени услуги.
Во тек се преговори помеѓу Владата на Република Македонија и МЖ Инфраструктура
од една страна и петте градежни фирми од друга страна, со цел судско раскинување
на склучените договори поради интересот на Владата на Република Македонија за
продолжување на изградбата на делот од железничкиот Коридор VIII.
Во 2010 година МЖ Инфраструктура има искажано обврски кон Буџетот на Република
Македонија согласно договори за заем за втор проект за олеснување на трговијата
и транспортот во Југоисточна Европа; проект за реформи во железницата и проект
за транспортен сектор. Поради не
ликвидност, МЖ Инфраструктура не
била во можност да ги сервисира
пристигнатите обврски по основ на
главнина и камата, во утврдените
рокови, поради што во име на
претпријатието се платени од Буџетот
на Република Македонија. Со оглед
дека претпријатието е во целосна
државна сопственост укажуваме на
постоње ризик од сервисирање на
идните обврски како по доспеаните
кредити така и во подмирувањето на
даночните обврски.

Регулаторни тела
Во 2011 година извршивме ревизија на Комисијата за хартии од вредност и Советот
за радиодифузија. Како слабост и кај двете регулаторни тела утврдивме дека правото
на плата, надоместоци од плата од работен однос како и правата по престанување на
функцијата на претседателот и членовите не се утврдени со Закон. Од овие причини
надлежните органи на Комисијата за хартии од вредност и Советот за радиодифузија
ги имаат регулирано овие права со интерни акти иако претседателот и членовите се
избрани лица од Собранието на Република Македонија. Ревизијата препорачува да се
превземат активности во соработка со надлежните работни тела при Собранието на
РМ за уредување на прашањата поврзани со бруто платите и други надоместоци на
членовите на регулаторните тела.
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Во оваа насока ревизијата истакнува дека членот 9 од Законот за плата и други
надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија упатува дека
средствата за плати на функционерите и раководните работници се обезбедуваат во
буџетот на Републиката. Имајќи предвид дека одреден број функционери и раководни
работници кои ги именува Собранието и Владата на Република Македонија имаат
сопствени буџети и финансиски планови кои не се вклучени во Буџетот на Републиката,
потребно е надлежните органи да превземат активности за иницирање и дополнување
на соодветните закони кои го уредуваат ова прашање.
Ревизијата има потреба да истакне дека регулаторните тела во Република
Македонија имаат различна рамка на финансиско известување односно на водење на
сметководствената евиденција поради што се јавува потреба од регулирање на ова
прашање со закон.

Совет за радиодифузија
Со ревизијата констатиравме дека Советот за радиодифузија располага со
аудиовизуелни и фонотечни материјали финансирани од средствата од радиодифузна
такса како проекти од јавен интерес, кои претставуваат значајно културното наследство
на Република Македонија, а истите не се предадени во националните установи за заштита
на културното наследство, што може да дојде до нивно оштетување, уништување или
противправно присвојување. Во оваа насока препорачуваме да се преземат активности
за предавање на целокупната продукција на националните установи.
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За проектите од јавен интерес финансирани од средствата наплатени од радиодифузната
такса, согласно стариот Закон за радиодифузна дејност, не се води целосна и точна
евиденција. Исплатите на средствата по проекти се извршени без утврдена постапка
и процедура, не е извршено задолжување на корисниците за враќање на делумно
исплатените средства за незавршените проекти и не се утврдени крајни рокови за
користење на средствата одобрени со Одлуките по огласите во 2005 и 2006 година.

ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Во рамки на ревизијата во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
од утврдените слабости, како позначајни ги констатиравме: неевидентирани побарувања
и незаконски остварени приходи по основ на проширена репродукција на шумите,
слабости во начинот и постапката за плаќање на надоместоците по основ на закуп на
земјоделско земјиште, слабости во планирањето и реализацијата на програмите за:
»» проширена репродукција, развој и унапредување на ловството,
»» користење на средствата за здравствена заштита на животните,
»» користење на средствата за ветеринарно јавно здравство, и
»» финансиска поддршка на земјоделството.
Исто така присутни се слабостите од аспект на невоспоставените интерни контроли
или недоволен степен на покриеност на ризиците во процесите, со интерни контроли.
Министерството треба да преземе активности со кои ќе се обезбеди уплата на
средствата за проширена репродукција на соодветните сметки на Буџетот на Република
Македонија, почитување на пропишаните услови и критериуми дадени во програмите,
покривање на ризиците во процесите на интерните контроли.
Во делот на шумарството, со ревизијата на ЈП „Македонски шуми”, во однос на
усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива,
упатства и воспоставени политики, се утврдени следните слабости:
»» Не е донесен општ план за стопанисување со шумите, а посебните планови за 23
шумско стопански единици не се целосно изготвени и донесени, поради слабости
во процесите на изготвување и донесување на плановите;
»» Јавното претпријатие „Македонски шуми”, од една страна има ненаплатени
побарувања од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
на Република Македонија за акцијата „Ден на дрвото - засадија својата иднина”,
а од друга страна има неподмирени обврски кон државата за проширена
репродукција;
»» Ангажирање на лица преку Агенција за привремени вработувања, за
систематизирани работни места и задачи, со цел остварување на основната
дејност на ЈП „Македонски шуми”;
»» Донесување на подзаконски акти – правилници, кои ги усложнуваат процесите на
работење во претпријатието.
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Долготрајната и комплексна тендерската
процедура за вршење на основната
дејност - сеча, дотур и превоз на дрвни
сортименти, е системска слабост, што го
забавува процесот на производство во
претпријатието, кое, со оглед на тоа што
се одвива во шума, во голем дел зависи
од временските услови на кои објективно
не може да се делува.
Значајно е да се истакнат расходите
поврзани со одржувањето на возниот
парк, бидејќи заземаат значително
учество во вкупните трошоци на јавното претпријатие и влијаат на финансиските
извештаи. Имено, возниот парк, особено механизацијата, поради просечна старост од
над 25 години и чести дефекти, од една страна, го отежнува процесот на производство
односно доведува до неисполнување на производните, а со тоа и на финансиските
планови, а од друга страна влијае на зголемување на трошоците за тековно одржување
како и на пораст на трошоците за изградба, реконструкција и прочистување на
патиштата.

СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА
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Стопанисувањето со пасиштата во Република Македонија е во надлежност на ЈП за
стопанисување со пасишта.
Во рамки на областа за стопанисување со пасиштата утврдени се следните слабости:
Државниот јавен капитал не е реално и објективно прикажан во финансиските извештаи
и не е изготвен завршен биланс врз основа на кој ЈП за стопанисување со пасишта би
требало да ги преземе правата, обврските, средствата и другиот имот на самоуправните
интересни заедници.
Надлежните органи за раководење со претпријатието немаат донесено стратегија за
управување со ризикот, не е воспоставен систем на интерни контроли при процесот на
плаќање и не е воспоставена редовна и целосна контрола врз начинот на користење
на пасиштата.
Кај материјалните средства констатирано е неправилно искажување на исправката на
вредноста, не утврдување на објективната вредност на земјиштето и не извршен попис
на градежните објекти (бачила, водопоила).

ЈП за стопанисување со пасишта нема склучено договори со дел од корисниците
на пасишта, фактурирањето на приходите е нецелосно, висината на надоместокот
е утврдувана без поткрепувачка документација за големината на сточниот фонд, а
евиденцијата што ја водат подружниците во делот на побарувањата е нецелосна и
непотполна.
Надлежните органи за управување и раководење со јавното претпријатие треба да
преземат активности со кои ќе се обезбеди утврдување на основачкиот влог и изготви
завршен биланс со што ЈП за стопанисување со пасишта ќе ги преземе правата,
обврските, средствата и другиот имот на самоуправните интересни заедници. Исто така
треба да се донесе стратегија за управување со ризик, воспостави систем на интерни
контроли во процесот на плаќање, надзор и контрола врз начинот на користење на
пасиштата. Потребно е да се склучат договори со корисниците на пасишта, а преку
соработка со Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенција
за храна и ветеринарство да се врши проверка на сточниот фонд.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Во 2011 година извршивме финансиска ревизија на финансиските извештаи за 2010
година со ревизија на усогласеност кај девет единици на локална самоуправа и кај
три јавни претпријатија на локално ниво. Од ревидираните девет единици на локална
самоуправа кај две единици на локална самоуправа за првпат е вршена ревизија.
Кај поголем дел од ревидираните единици на локална самоуправа утврдивме слабости
од аспект на невоспоставени интерни контроли или недоволен степен на покриеност на
ризиците во процесите со интерни контроли.
Што се однесува до процесот на буџетирање присутна е појавата и покрај извршените
ребаланси да постојат значителни отстапувања помеѓу планираните и остварените
приходи/расходи кај буџетите. Буџетирањето при кое не се тргнува од историските
податоци и реалните можности на општините го нарушува принципот на добро
менаџерско управување.
Поради тоа што дел од општините имаат блокирани сметки во текот на 2010 година дел
од трансакциите се извршени со компензации, цесии и асигнации и не се реализирани
преку платниот промет на трезорскиот систем.
Кај единиците на локална самоуправа кои беа предмет на ревизија сеуште не е
извршено ажурирање на базите на даночните обврзници претежно по основ на данок
на имот на физички лица или нивното ажурирање е во тек.
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Што се однесува до приходите од комунални такси присутни се проблемите за
операционализација на одредени комунални такси односно тарифни броеви кое има
влијание и на висината на приходите кои се остваруваат по овој основ (комунална такса
за музика, за користење на патишта, за паркирање и слично) прашања кои во извештајот
за 2010 година беа подетално истакнати а за чие решавање не се преземени мерки.
Еден од видовите приходи на буџетите на единиците на локалната самоуправа кој се
дели во сооднос 80% со 20% со Буџетот на Република Македонија е таксата за привремен
престој. Степенот на наплатата на овој приход кај поголем дел од ревидираните општини
не задоволува, иако беа ревидирани и општини кои претставуваат туристички центри во
Република Македонија. При наплатата на овој приход, општините се среќаваат со бројни
проблеми. Во функција на зголемување на ефикасноста во наплатата, општините треба
да ги имаат во предвид законските можности и да вршат засилен надзор над наплатата
на таксата за привремен престој во соработка со Државниот пазарен инспекторат.
Kај дел од ревидираните единици на локална самоуправа констатирано е отстапување
од одредбите на Законот за државни службеници во делот на наградувањето на
државните службеници, и Законот за Агенциите за привремени вработувања од аспект
на транспарентност и законитост при вработувањето.
Дел од ревидираните субјекти средствата од тековните резерви ги користат за покривање
на расходи за кои можеле да се планираат средства во процесот на изготвување на
Буџетот. Ревизијата препорачува средствата од тековните резерви да се користат за
непредвидени случаи за кои во буџетот не се планирани средства или одобрените
средства не се доволни.
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Кај ревидираните единици на локална самоуправа карактеристична е појавата на
исплати на средства за физички лица, друштва и здруженија без утврдени критериуми
и цели и без транспарентност во постапката. Општините на веб страниците не ги
објавуваат организациите кои ги добиле средствата, како и намената за која средствата
се доделени.
Кај помал дел од ревидираните единици на локална самоуправа и покрај тоа што имаат
добиено недвижен имот согласно Решение за пренесување на право на сопственост
на недвижен имот од Република Македонија на општината врз основа на спроведен
делбен биланс од 2000 година, истиот сеуште го немаат евидентирано и воведено во
деловните книги.
Можеме слободно да истакнеме дека е мал бројот на единиците на локална самоуправа
кои при спроведување на постапките за јавни набавки не ги почитуваат законските
одредби од формален аспект. Од овие причини вниманието на ревизијата се повеќе
е насочено во правец на постигнување на целите на Законот за јавни набавки,
постигнување пониски цени и подобар квалитет односно поголема вредност за истите
средства.

Најчест проблем кој се јавува во постапките за јавни набавки кај општините е
примената на економски најповолна понуда како критериум за доделување на договор,
без објаснување во тендерската документација како ќе ги вреднуваат и применуват
елементите на утврдениот критериум.

Јавни претпријатија на локално ниво
Во 2011 година беа ревидирани три јавни претпријатија на локално ниво, од кои кај две
јавни претпријатија за првпат беше извршена ревизија.
Заедничко за ревидираните субјекти беше ненавремено донесен или недонесен
Годишен финансиски план за тековната година.
Кај ревидираните субјекти е утврдено дека годишниот попис е нецелосен, односно нема
податоци за состојбите според сметководствената евиденција и евентуалните разлики
меѓу фактичката и сметководствената состојба, со што се создава ризик од нереално
искажани средства и извори на средства во финансиските извештаи.
Најчесто утврдена состојба со ревизиите во општините и јавните претпријатија на
локално ниво, каде што како основач се јавува општината, се недоволно регулираните
односи помеѓу нив, што има влијание на реалноста на направените трошоци и
финансиските извештаи.
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Системски слабости
И оваа година ги истакнуваме системските слабости за кои сметаме дека ќе наидат
на должно внимание кај надлежните институции за подобрување на состојбите, а кои
се однесуваат на колизијата кај Законот за финансирање на единиците на локалната
самоуправа и Законот за буџетите како и слабости на Законот за концесии и други
видови на јавно приватно партнерство.
Согласно Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа е дефинирано
дека постојаната и тековната резерва не можат да надминат 3% од вкупно планираните
средства во основниот буџет на општината, додека со Законот за буџетите е уредено
дека постојаната и тековната буџетска резерва не можат да надминат 3% од вкупните
тековни расходи на основниот буџет. Колизијата помеѓу овие два прописа создава
одредени дилеми при нивното спроведување. За надминување на состојбите, а имајќи
ја предвид оваа неусогласеност, предлагаме законодавецот да изврши промена во
насока на надминување на различното дефинирање на една состојба со двата закона.
Општините во Република Македонија остваруваат приходи од концесии кои согласно
законските прописи на Република Македонија ги доделува органот надлежен за областа
за која се доделува концесијата, кој истовремено, ја спроведува постапката за избор на
концесионер и ги утврдува условите за користење на минералните богатства.
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Општините не се вклучени во постапката за доделување концесии, ниту пак од ресорното
министерство имаат информации за бројот на доделените концесии, периодот на нивно
траење, како и приходот што го остваруваат по тој основ. Со постојниот закон за концесии
и други видови на јавно приватно партнерство општините немаат никакви надлежности
во овој дел, не можат да спроведат инспекциски надзор над концесионерите, ниту пак,
можат да преземат мерки за наплата на договорениот надомест.

РЕВИЗИЈА НА УСПЕШНОСТ
Во 2011 година извршивме 7 ревизии на успешност согласно Годишната програма
за 2011 година, со кои беа опфатени 78 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. Ефикасност на судството во решавањето на предметите
Врз основа на извршената ревизија на успешност на дел од субјектите на судската власт
на тема „Ефикасност на судството во решавањето на предметите”, утврдивме дека со
реформите во судството се постигнати многубројни придобивки, кои се однесуваат
на намалување на заостанати стари предмети, како и зголемување на ажурноста при
решавање на приливот на нови предмети. Ова се должи на имплементација и примена
на Автоматизиран компјутерски систем за управување со судските предмети (АКМИС),
воведување на ориентациониот број на предмети што треба да ги реши судијата
месечно, спроведување на континуирани обуки на судиите и извршено усогласување
на законите од областа на судството со истите кои се применуваат во Европската унија.
Во насока на натамошен напредок во областа на судството, во претстојниот период е
и реализација на проект чија основна цел е изнаоѓање на методологија за одредување
цена на чинење на судски предмет, воведување на тонско снимање и електронска
достава.
Покрај многубројните достигнувања, сепак постојат одредени области за кои во
понатамошниот период потребно е да се вложат дополнителни активности во делот на:
»» донесување законски или подзаконски акт во кои јасно ќе бидат дефинирани
критериуми со кои ќе се овозможи објективен избор на регистрираните поротници,
вештаци и преведувачи;
»» навремената и уредната достава на документи од и до судовите;
»» соодветна достапност, примена и влијание на судската практика и инструментот
„медијација” при решавање на судските предмети.
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2. Финансирање на високото образование на јавните универзитети
Во 2011 година извршивме ревизија на успешност „Финансирање на високото
образование на јавните универзитети”. Генералната цел која ја поставивме беше:
„Дали начинот на финансирање на јавните универзитети уреден во законската и
подзаконската регулатива е во функција на потребите на јавните универзитети и
нивните крајни корисници – студентите”?
Со ревизијата утврдивме дека не се донесени потребните акти предвидени со Законот
за високото образование од 2008 година (програма за високообразовна дејност, уредба
за мерила и критериуми за финансирање на дејноста на високообразовните установи,
мерила и критериуми за кофинансирање на студиите на јавните високообразовни
установи, за партиципациите и за другите давачки на студентите), кои се од значење за
регулирање на начинот на финансирање на високото образование. Основна причина
за непостоење на овие акти, е неконституираниот Совет за финансирање на високото
образование, како независно стручно тело кое треба да даде свое мислење или да ги
предложи наведените акти до Владата, односно Собранието на Република Македонија.
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Поради ваквата состојба не се создадени реални услови да се утврдат целите, правците
за развој, изворот и обемот на средствата потребни за финансирање на државните
потреби и за остварување на развојот на дејноста на јавните високообразовни установи,
проекција на потребните профили, бројот на наставно–научниот кадар, просторот и
опремата и другите потреби за развој на образованието, ниту е обезбеден единствен
пристап во финансирањето и утврдувањето на најниската цена на чинење по запишан и
дипломиран студент. Одборот за акредитација врши акредитација на студиски програми
без мислење на Советот за потребата и можноста за финансирање на студиската
програма, со примена на критериумите утврдени во сопствени акти кои се однесуваат
за условите за отворање на нови студиски програми.
Утврдивме слабости во имплементација на законската и подзаконската регулатива
кои се однесуваат на висината и начинот на употреба на средствата стекнати од
партиципација и кофинансирање на трошоците за студирање која упатува на обврска
дел од овие средства во висина од 40%, јавниот универзитет, односно јавната високо
образовна установа, задолжително да ги употребува за законски утврдени намени.
Не е остварено целосно усогласено дејствување во финансискиот сектор кај дел од
универзитетите, а внатрешната организација на интегрираната служба, која треба да
ги врши стручните и административни работи на универзитетот, не е целосно уредена
согласно статутарните определби, што влијае на ефикасноста во работењето.
За подобрување на постојните состојби, дадовме препораки кои надлежните институции
треба да ги преземат:
Владата на Република Македонија и Министерството за образование и наука да ги
исполнат своите обврски за конституирање на Советот за развој и финансирање, како

основен предуслов за создавање реални можности високообразовните институции да
го усогласат финансиското работење;
Министерството за образование и наука и јавните универзитети, да обезбедат систем
на внатрешна контрола за следење на наменското користење на средствата стекнати
по основ на партиципација и кофинансирање, во функција на фундаментални и
применети истражувања, осовременување на научно - истражувачката инфраструктура,
за оспособување и усовршување на кадрите, како и за инвестиции и инвестициско
одржување;
Јавните универзитети, до формирање на Советот, да го применуваат Ценовникот за
вид и висина на услуги од 2004 година и преземат мерки за негово усогласување со
услугите предвидени со Правилникот за Единствен кредит трансфер систем;
Надлежните институции, да изнајдат соодветно техничко решение за усогласување во
финансискиот сектор на јавните универзитети заради обезбедување повисок степен
на ефикасност во реализација на активностите на службите за финансиско работење.

3. Посвојување на деца без родители
Можностите за подобрување на процесот за посвојување на децата претставува значаен
сегмент и една од формите на општествена заштита на децата, поради што се имаше
предвид укажувањето на откриените ризици и ризични подрачја кои понатаму беа
предмет на подетално анализирање: законската регулатива и критериумите за избор
на посвоител по електронски пат, организационата поставеност и функционирањето на
институциите инволвирани во системот за посвојување на деца, превентивни мерки на
државата за поддршка и спречување на напуштање на децата.
Во процесот на посвојување констатирани се слабости во законската регулатива
и организационата поставеност, како и во функционирањето на институциите
инволвирани во системот. Имено, спроведувањето на одредбите од Правилникот за
поблиски критериуми и начинот на избор на посвоител по електронски пат во пракса
покажува низа слабости во поставеноста и функционирањето на системот и не секогаш
овозможува оптимален избор на посвоител. Иако при изборот на потенцијалните
посвоители во Правилникот даден е приоритет на психосоцијалниот статус, отсуството
на поткритериуми за вреднување и степенување на истиот доведува до состојба најголем
дел од потенцијалните посвоители да добијат максимум поени по овој критериум, а
одлучувачки фактор при избор на посвоител се материјалните и станбени услови. Исто
така, процесот на посвојување на деца е долготраен, поради што децата остануваат
долг период во институцијата.
Ова прашање се разработува во услови на недоволен број на стручен кадар со кој
располага Домот за доенчиња и мали деца во Битола, не се дозволува развивање
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на концептот за индивидуален однос што е од суштинско значење за брз и правилен
развој на детето. Постои конфликт на интереси и висок ризик за реално и објективно
функционирање на системот за посвојување поради фактот што дел од именуваните
членови на Комисијата за посвојување од страна на Министерот за труд и социјални
работи се стручни лица од Центрите за социјална работа кои работат на истата
проблематика.
Во функција на подобрување на состојбите и намалувањето на трендот на зголемување
на бројот на посвоеници, направени се анализи на превентивните мерки и активности
кои ги презема државата за намалување на трендот за откажување од родителското
право, при што се констатира дека особено внимание треба да се посвети на раното
откривање на вонбрачната и малолетна бременост како еден од најголемите причини
за напуштање на децата и да се преземат мерки за превенција на напуштањето на
децата од страна на нивните биолошки родители, преку процес на едукација.

4. Јавна чистота, оценка на ризици и можности за подобрување на
локално и централно ниво, заштита на животната средина
Целта на ревизијата на успешност беше да дадеме оценка за поставеноста на
функционирањето на централната и локалната власт во спроведувањето на своите
надлежности кои се однесуваат на јавната чистота за да одговориме на прашањето:
„Дали во Република Македонија се обезбедени услови за подобрување на јавната
чистота заради обезбедување на здрава и чиста животна средина?“
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Со ревизијата утврдивме дека надлежноста на комуналните дејности не е интегрирана,
комуналните дејности вклучувајќи ја и јавната чистота се во надлежност на
Министерството за транспорт и врски, а управувањето со отпад кој опфаќа дел од
комуналната дејност е во надлежност Министерството за животна средина и просторно
планирање.
Надлежноста
во
делот на примената на законите
кои произлегуваат од Законот за
комунални дејности, да се има
два различни државни органи и
инспекциски надзор да имаат две
различни
инспекциски
служби
во рамките на иста општина,
создава ризик од неефикасна
имплементација на законите од
областа на комуналните дејности,
некоординирано дејствување на
органите на државната управа, како
и службите во состав на општината.

Дел од прописите кои треба да ги донесе локалната самоуправа не се донесени, за
истите не постои иницијатива од страна на градоначалниците, ниту во законската
регулатива која ја регулира оваа материја е предвидена одговорност на локалната
власт во случај на нивно не донесување.
Во законската регулатива отсуствуваат одредби за правата, обврските и овластувањата
на комуналните редари што има за ефект неефикасност од нивното ангажирање.
Во Република Македонија постојат општини кои ги немаат донесено прописите односно
одлуката и програмата за јавна чистота и не е воспоставен идентичен начин на
реализација на програмата како што е предвидено со Законот за јавна чистота.
Поделената надлежност на општините и градот Скопје за дел од комуналните дејности
предвидена во законските решенија во пракса отежнато се спроведува, поради што
постои ризик од обезбедување на комуналните услуги со различен квалитет во различни
општини на територија на град Скопје. Ова е причина и за не донесување на актите
предвидени во Законот за јавна чистота во градот Скопје, а пред се не утврдување на
надоместок за јавна чистота на територија на град Скопје поради што не се обезбедени
стабилни извори на финансирање на јавната чистота. Ревизијата констатира слабости
при утврдување на изворите на финансирање за реализација на дејноста за јавна
чистота и потреба од утврдување надоместок за јавна чистота во одредени општини.
Вредноста на надоместокот ќе се утврди со методологија за утврдување на надоместокот
за јавна чистота. Констатиравме дека Јавните комунални претпријатија се соочуваат со
финансиски, технички и други проблеми за извршување на дејноста како резултат на
застарена механизација, кадровска не екипираност што директно влијае на вршење на
оперативните активности и реализацијата на програмата за јавна чистота.
Како системска слабост утврдивме дека одредени законски решенија на ниво на
општините во град Скопје не се целосно дефинирани поради што различно се толкува
можноста за основањето на јавни претпријатија од страна на општините и градот Скопје.
Со цел да се подобри јавната чистота а со тоа и да се придонесе кон здрава и чиста
животна средина ги дадовме следните препораки упатени до централната и локалната
власт:
»» Заради ефикасна имплементација на законите од областа на комуналните
дејности, координирано дејствување на органите на државната управа, како и
усогласување со правото на ЕУ да се изврши измена на Законот за организација
на работа на органите на државна управа;
»» Во законската регулатива за комуналните дејности да се предвидат мерки
за одговорност на органите на општината за не почитување на законот и не
донесување на прописите;
»» Во законска регулатива да се пропишат правата, обврските и овластување на
комуналите редари со цел да се зголеми ефективноста во нивното работење;
»» Органите во општините да преземат мерки и активности да обезбедат стабилни
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извори на финансирање на програмата за јавната чистота;
»» Да се направи ревизија на одредбите од Законот за градот Скопје во кој се
дадени надлежности на општините во насока на координирано дејствување со
градот Скопје;
»» Да се донесат подзаконски акти – методологија со која ќе се дефинираат
критериуми за реално и објективно утврдување на цената на услугата за јавна
чистота;
»» Локалната самоуправа во соработка со централната власт да изнајде средства
и начин за подобро функционирање на јавните комунални претпријатија и
извршување на задачите за кои се основани;
»» Во Законот за јавна чистота да се предвидат одредби за превентивни мерки.

5. Управувањето со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во Република Македонија
Спроведена е ревизија на успешност во Агенцијата за управување со одземен имот,
заради давање оценка за состојбата со управувањето со конфискуван имот, имотна
корист и одземени предмети во РМ, воспоставената координација помеѓу Агенцијата
и другите учесници во процесот на управување со одземен имот, националната
регулатива, кадровски потенцијали и финансиски средства за остварување на целите
за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети и други
отворени прашања во областа кои произлегоа во тек на ревизијата.
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Препораките кои ги даваме се однесуваат на преземање мерки и активности во
подрачјата за кои откривме потребни зајакнувања и тоа:
»» развивање и усвојување на основен и последователен стратешки документ, со
кој ќе се дефинираат насоките и активностите кои Агенцијата и надлежните
институции во Република Македонија треба да ги направат во наредниот период,
»» донесување на измени и дополнување на постојниот закон со цел детално
и прецизно уредување на оваа проблематика и преземање на активности за
заокружување и прецизирање на подзаконската регулатива во деловите каде
тоа е потребно, како и измени и дополнувања на одредбите од други закони и
подзаконски акти кои ја регулираат наведената област,
»» преиспитување на потребата за регионална организациона поставеност на
Агенцијата како начин на организација, заради поефикасно функционирање;
»» подобрување на состојбата со кадровска пополнетост како еден од условите за
непречено функционирање, спроведување на обуки за вработените, со кои ќе се
унапредат и одржат стручните и професионалните знаења за практична примена
на концептот на управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети;

»» континуирана и непосредна соработка со надлежните институции инволвирани
во процесот на известување и доставување на потребната документација за
одземениот имот;
»» интензивирање на активностите за обезбедување на дополнителни магацински
простори, односно создавање услови за преземање на целокупниот одземен
имот и сместување во магацински капацитети на Агенцијата;
»» решавање на проблемот со проценка на одземениот имот/стока, кој влијае
врз целокупниот процес на управување со конфискуван имот, имотна корист и
одземени предмети и е од исклучително значење за Агенцијата;
»» целосен и детален попис за утврдување на комплетноста на одземениот имот,
со цел институционално зајакнување и издигнување на Агенцијата во орган кој
ефикасно и ефективно ќе ги извршува законските надлежности.

6. Безбедносни аспекти и услови за престој во казнено поправните
установи во Република Македонија
Ревизијата на успешност е спроведена со цел да
даде оценка на откриените ризици и можности
за подобрување на затворските услови, односно
услови за престој во установите – регулирано
со соодветна законска регулатива. Во таа
насока со нашата ревизија се фокусиравме на
откриени ризици и ризични области во деловите
на: законска и подзаконска регулатива од
областа, стратешките документи, затворските
услови со неправилности и проблеми кои се
рефлектираат и понатаму во финансирањето
на установите; кадровската екипираност
со сите слабости во интерните акти на установите, како и основната функција на
установите за спроведување на ресоцијализација и социјална адаптација на осудените
лица и други отворени прашања кои ги имавме во текот на ревизијата.
Нашата ревизија беше насочена кон повеќе откриени ризици кај споменатите области
кои генерално се однесуваа на давање одговор на следното прашање:
„Дали усогласувањето на националната регулатива со меѓународните стандарди и
реформата на затворскиот систем влијаат на подобрување на затворските услови
во казнено поправните и воспитно поправните установи во Република Македонија?”
Активностите за подобрување на затворските услови во голема мера се условени и
зависат од креирање, воспоставување и исполнување на повеќе компоненти и услови
кои заеднички придонесуваат кон нивното подобрување. Со ревизијата се покажа дека

73

подобрувањето на квалитетот на затворските услови не зависи и не може да биде
остварено единствено со усогласувањето на националната регулатива со меѓународните
стандарди и воведување на реформа во затворскиот систем. Утврдивме дека постојат
повеќе аспекти кај кои треба да се преземат активности од надлежните институции
заради целосно градење на затворски систем со цел намалување на ризиците кои
областите ги покажаа. Со отсуство или делумно функционирање на овие услови,
усогласувањето на националната регулатива со меѓународните стандарди и реформа
во затворскиот систем би овозможило осудените лица да добијат подобрувања во
смисла на нови или реновирани објекти - затвори и нови акти во установите за престој
на лицата во притвор и лицата кои издржуваат казна затвор, но во опкружување кое
носи ризици. Со ревизијата утврдивме повеќе неправилности, неусогласености,
незаконитости и ризици, но и позитивности во смисла на превземени активности од
страна на Управата за извршување на санкции во неколку подрачја од областа предмет
на ревизија, при што ефекти од истите се очекуваат во наредниот период.
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Заради подобрување на утврдените состојби, дефиниравме препораки кои се резултат
на спроведената ревизија и се дадени во функција на подобрување на затворските
услови во насока на преземање на конкретни активности од страна на сите чинители
вклучени во подобрување на затворските услови. Истите препораки се додадена
вредност од нашата ревизија, а се однесуваат на: Министерството за правда на
Република Македонија и неговите надлежности, Управата за извршување на санкции
како и на одговорните лица на установите во Република Македонија. Препораките се
дадени за подрачјата за кои откривме дека се потребни одредени измени и зајакнувања
и тоа: спроведување на анализа на реалните состојби на Управата и на установите
секоја година како основ за изготвување на Стратегиски план на Управата при што ќе се
обезбеди конзистентност помеѓу стратешките цели на Управата и реалните потреби на
установите, преземање на активности за усогласување на законските и подзаконските
одредби и решенија кои се однесуваат на безбедносниот аспект - спроводи, утврдување
на единствени пишани процедури за воедначен пристап на установите за покривање
на трошоците за извршени спроводи на осудени и притворени лица, кадровска
доекипираност и разграничување на должностите на вработените, подобрување на
просторните капацитети за сместување на осудените лица и реализација на започнатите
инвестициски активности на УИС со доследна примена на стандардите кои обезбедуваат
хумани и пристојни услови за живеење и работа на оваа категорија лица лишени
од слобода, креирање на јасни, прецизни, квалитетни критериуми за финансирање
според кои ќе се врши избор на капитални инвестиции, критериуми според кои ќе се
утврди надоместокот за работно ангажирање на осудените лица внатре и надвор од
установите, изнаоѓање на соодветен и прифатлив модел, начин на трансформација
на стопанските единици, екипиран стручен персонал и соодветни системски обуки
во секторите за ресоцијализација, формирање на единствен опсервационен центар
за прием во рамките на сегашните можности и сместувачки капацитети, подвојувања
на осудениците, зајакнување на институционалната соработка помеѓу установите и
центрите за социјална работа и друго.

7. Ефикасност на утврдување и наплата на сопствените приходи
кај дванаесет единици на локална самоуправа
Единиците на локална самоуправа согласно законските прописи имаат надлежности за
утврдување и наплата на сопствените приходи (локални даноци, такси и надоместоци).
Висината на сопствените приходи зависи од ефикасноста на општинската администрација
и од тој аспект се изврши ревизија на успешност на тема „Ефикасност на утврдување и
наплата на сопствените приходи кај дванаесет единици на локална самоуправа”. Овие
единици на локална самоуправа беа за прв пат предмет на ревизија и во најголем
дел влегуваат во групата на рурални општини. Во Република Македонија функционира
едно - степена локална самоуправа што значи дека и урбаните и руралните единици на
локална самоуправа ги имаат истите надлежности.
Имајќи ги предвид состојбите во утврдувањето и наплатата на сопствените извори
на приходи кај ревидираните општини, а со цел нивно унапредување и подобрување,
ревизијата ги даде следните препораки:
Градоначалниците на општините да обезбедат:
»» ажурирање на податоците во регистарот на недвижен имот за физичките и
правните лица со ревреднување на вредноста на имотот во согласност со
Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот;
»» ажурирање на податоците за бројот на даночни обврзници за комунална такса
за фирма, во согласност со податоците од Централниот регистар на Република
Македонија;
»» преиспитување на можностите за остварување на приходи од други видови на
комунална такса согласно законот;
»» усогласување на интерните акти со Правилникот за степенот на уредувањето на
градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на
утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот
на уреденост;
»» при плаќањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати,
задолжително да се бара обезбедување со банкарска гаранција или хипотека;
»» при издавање под закуп на недвижности, кои се сопственост на општината, да се
почитуваат законските одредби во поглед на спроведување на постапка за јавно
наддавање;
»» реално и објективно планирање на приходите на ниво на општински буџет;
»» уредување на процесите при администрирањето на локалните даноци, такси и
надоместоци со пишани процедури;
»» практично функционирање на склучените договори за меѓуопштинска соработка;
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»» правилна и целосна примена на набавените софтверски апликации за даночно
и финансиско сметководство со цел да се обезбеди ажурност и целосност на
податоците, олеснување на процесот како и намалување на ризикот од грешки;
»» секоја година, а најдоцна до 31 декември во годината, податоците од состојбата
на регистрите кои општината ги води, да ги доставуваат до Управата за јавни
приходи – Генерална дирекција и Централниот регистар на Република Македонија;
Градоначалниците на општините преку заедничка иницијатива со Заедницата на
единиците на локална самоуправа да обезбедат:
»» почитување на одредбите од склучениот Меморандум помеѓу ЗЕЛС и ЕВН АД
Македонија Скопје;
»» остварување соработката со правните лица кои вршат регистрација на возилата
во поглед на навремено и точно пренесување на приходот од комунална такса за
користење на патишта, кој се плаќа при регистрација на возилата со уплата на
соодветна собирна сметка веднаш при наплатата;
»» проценка на фискалниот капацитет на руралните општини со цел да се оцени
дали сопствените приходи утврдени со законската регулатива се доволни за
успешно вршење на пренесените надлежности со фискалната децентрализација.
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МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Државниот завод за ревизија во 2011 година оствари активна меѓународна соработка
со други ВРИ и меѓународни организации и институции во насока на разменување и
стекнување на нови искуства од областа на ревизијата на јавниот сектор. Членството во
INTOSAI1 од 2001 година и во EUROSAI2 од 2002 година, Државниот завод за ревизија
го зајакна со вклучување во работата на три нови работни групи и тела чија цел е
поврзана со реализацијата на Стратегискиот план на EUROSAI 2011-2017 кој беше
донесен на VIII конгрес на EUROSAI 2011 година во Лисабон и промовирање на етиката
и интегритетот кај ВРИ и институциите во јавната администрација. Државниот завод за
ревизија од 2005 година e активен член на мрежата која ја сочинуваат ВРИ на земјите
кандидати и потенцијални кандидати за членство во ЕУ и Европскиот суд на ревизори
од Луксембург. Соработката во рамките на мрежата се интензивира по состанокот на
шефовите на ВРИ на мрежата кој се одржа во март 2011 во Истанбул на кој беше усвоена
Спогодбата од Истанбул и Рамковниот план на активности 2011 - 2012. Кандидатскиот
статус на Република Македонија од 2006 година наваму овозможи Државниот завод за
ревизија, во својство на активен набљудувач, редовно да учествува на состаноците на
Контакт комитетот, кој го сочинуваат шефовите на ВРИ од Европската унија како и на
Европскиот суд на ревизори.
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1
2

Меѓународна организација на врховните ревизорски институции
Европска организација на врховните ревизорски институции

Активности во рамките на EUROSAI и INTOSAI
Државниот завод за ревизија е член на работните групи на EUROSAI за животна
средина од 2002 и за ИТ од 2005 година. На покана на ВРИ на Португалија, во 2011
година Државниот завод за ревизија се приклучи и во работата на новоформираната
специјална група на EUROSAI за ревизија и интегритет која има за цел промовирање
на етиката и интегритетот кај ВРИ и институциите во јавниот сектор / администрација.
Во март 2011 година делегација на ДЗР, предводена од Главниот државен ревизор
учествуваше на III Конференција на EUROSAI - ARABOSAI која се одржа во Абу Даби.
Тема на конференцијата беше „Принципите на транспарентност, отчетност и борбата
против измами и корупција” и „Добрите практики кај финансиската контрола и ревизија”.
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Во јуни 2011 година делегација на ДЗР
учествуваше на VIII Конгрес на EUROSAI
кој се одржа во Лисабон, Португалија.
Главни теми на собирот беа „Предизвици,
потреби и одговорност на раководителите
во јавниот сектор и улогата на ВРИ” и
„Ревизија на независните регулаторни
агенции”. На конгресот во Лисабон,
беше усвоен првиот Стратегиски план на
EUROSAI (2011 - 2017). За реализирање
на целите од стратегијата, формирани
се четири работни тимови, при што
Државниот завод за ревизија со свои претставници се вклучи во работата на: Тим 1 градење капацитети и Тим 2 - професионални стандарди.
На покана на Развојната иницијатива на INTOSAI (IDI) и на EUROSAI, Државниот
завод за ревизија во 2009 година се вклучи во два меѓународни проекти: ревизија на
управување со јавниот долг и кооперативна ревизија на програмите за зголемување на
вработеноста на лицата со посебни потреби во јавниот сектор, со цел зајакнување на
ревизорските капацитети и унапредување на професионалните вештини на вработените
во ДЗР. Завршните активности на овие два проекти се реализираа во Лусака, Замбија,
во март 2011 година, каде беа презентирани резултатите од извршените пилот ревизии
за јавниот долг кај земјите учеснички и во Варшава, Полска, во април 2011 година, каде
беше усвоен заедничкиот извештај за резултатите од спроведената кооперативната
ревизија за лицата со посебни потреби. Извештајот, на свечен начин, беше промовиран
за време на одржувањето на конгресот на EUROSAI во јуни 2011 година во Лисабон.
На 22 декември 2011 година, на 66-то Генерално Собрание на Обединетите нации,
усвоена е Резолуцијата а/66/209, со која принципите за независност на врховните
ревизорски институции добиваат највисоко признание. Оваа Резолуција има за цел
да ја информира законодавната и извршната власт, јавноста, граѓаните и медиумите,

за вредностите и користа од зачувување на независноста на врховните ревизорски
институции, нивната улога и значење, согласно декларациите од Лима и Мексико.

Подобрување на ефикасноста, отчетноста, ефективноста и транспарентноста на
јавната администрација преку зајакнување на Врховните ревизорски институции
Генералното Собрание,
Повикувајќи се на резолуцијата 2011/2 на Економско–социјалниот Совет од 26 април 2011
година,
Повикувајќи се, исто така, на резолуциите 59/55 од 2 декември 2004 година и 60/34 од 30
ноември 2005 година, како и претходните резолуции во врска со јавната администрација и
развој,
Понатаму, повикувајќи се на Милениумската Декларација на Обединетите Нации,
Нагласувајќи ја потребата од подобрување на ефикасноста, отчетноста, ефективноста и
транспарентноста на јавната администрација,
Нагласувајќи, исто така, дека ефикасна, отчетна, ефективна и транспарентна јавна
администрација игра клучна улога во имплементацијата на меѓународно прифатените развојни
цели, вклучително Милениумските развојни цели,
Истакнувајќи ја потребата од градење капацитети како инструмент за промовирање на развојот
и поздравувајќи ја соработката на INTOSAI со ОН во тој поглед,
1. Потврдува дека Врховните ревизорски институции можат да ги извршуваат своите задачи
објективно и ефективно само доколку се независни од субјектот на ревизија и доколку се
заштитени од надворешно влијание;
2. Исто така, ја уважува значајната улога на Врховните ревизорски институции во промовирање
на ефикасноста, отчетноста, ефективноста и транспарентноста на јавната администрација, која
придонесува за постигнување на националните развојни цели и приоритети, како и усвоените
меѓународни развојни цели, вклучително Милениумските развојни цели;
3. Ја следи со внимание и ја цени работата на INTOSAI за унапредување на ефикасноста,
отчетноста, ефективноста и транспарентноста, како и за ефикасно и ефективно добивање и
користење на јавни средства во корист на граѓаните;
4. Исто така ги уважува Декларацијата од Лима на водечки упатства за принципите во
ревизијата од 1977 година и Декларацијата од Мексико за независноста на Врховните
ревизорски институции од 2007 година , и ги поттикнува земјите членки да ги применуваат, на
начин усогласен со националните институционални структури, принципите утврдени во овие
Декларации;
5. Ги охрабрува земјите членки и релевантните институции на ОН да ја продолжат и
интензивираат соработката со INTOSAI, вклучително и во градење на капацитети, со цел
да промовираат добро управување со обезбедување ефикасност, отчетност, ефективност и
транспарентност преку зајакнати Врховни ревизорски институции.
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Мрежа на ВРИ на земјите кандидати и потенцијални кандидати за
прием во ЕУ и Европскиот суд на ревизори
Во рамките на активностите на мрежата, важен настан во 2011 година беше одржувањето
на состанокот на Мрежата на претседатели во Истанбул, Турција од 7-9 март 2011 година.
Државниот завод за ревизија даде важен придонес и во подготовките на состанокот,
заедно со домаќинот ВРИ на Турција и Европскиот суд на ревизори, како домаќин
на претходниот состанок кој се одржа во Скопје, во јуни 2007 година. Состанокот го
подржаа и на него учествуваа претставници на SIGMA3 и JWGAA4 како и на други ВРИ
од земјите членки на ЕУ. При тоа беа усвоени два важни документи: Спогодбата од
Истанбул и Рамковен план на активности на мрежата на претседатели во 2011 и 2012
година, анекс кон Спогодбата. Од поважните активност ги истакнуваме: работилница
за ревизија на буџетски сметки и консолидирани финансиски извештаи, семинар за
постигнување квалитет на ревизијата и конференција за важноста на подобрувањето
на конструктивните односи на ВРИ со парламентите, како и со другите тела на јавната
администрација.
Претставник на Државниот завод за ревизија учествуваше на редовниот состанок на
офицерите за врски кој се одржа во Софија во мај 2011 година. Централно внимание
беше посветено на реализацијата на активностите од усвоениот рамковен план со
посебен акцент на утврдување на составот на работните групи задолжени за подготовка,
реализација и периодот на одржување на утврдените активности.
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Соработката на Државниот завод за ревизија со Европскиот суд на ревизори од
Луксембург се одвива и преку програмата за стажирање што Судот ја организира за
кадарот на ВРИ од земјите кандидати: Хрватска, Македонија и Турција, Црна Гора
и Исланд. Заклучно со 2011 година, петмесечната програма во Европскиот суд на
ревизори ја завршија девет ревизори на Државниот завод за ревизија.

Билатерална и регионална соработка
Како продолжение на активностите од МАТРА проектот кој заврши во декември 2010
година, во февруари 2011 се реализира студиска посета на Словенија. Делегација
беше составена од претставници на Државниот завод за ревизија и членови на
Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија. Цел
на посетата организирана од OECD/SIGMA, беше размена на искуства за соработката
на соодветните институции во Република Словенија и да се изнајде решение за
Поддршка за подобрување на раководењето и менаџментот (Здружена иницјатива на ОЕCD - Центар за соработка
со земјите кои не се членки на Европската Унија
4
Заедничка работна група за ревизорски активности
3

подобрување на соработката помеѓу Државниот завод за ревизија и Собранието на
Република Македонија.
На покана на ВРИ на Холандија, во септември 2011 година, двајца претставници на
Државниот завод за ревизија учествуваа на обуката за IntoSAINT5 модератори во Хаг,
со цел усвојување и промовирање на IntoSAINT алатката за оценување и подобрување
на интегритетот на ВРИ.
Во септември 2011 година делегација на Државниот завод за ревизија учествуваше
на регионалната конференција на ВРИ, која се одржа во Белград. На конференцијата
учествуваа ВРИ од сите републики на поранешна СФРЈ и се разменија искуства за
важни прашања за институционалниот развој и професионалната соработка на ВРИ.
Централно место беше посветено на прашањата врзани за: ревизија на финансиските
извештаи и формирање на ревизорско мислење, односите на ВРИ со парламентот,
контрола на квалитетот кај ревизијата, ревизија на политичките партии и учество во
меѓународни ревизии на успешност.
Во 2011 повеќе претставници на Државниот завод за ревизија учествуваа на
меѓународни работилници и семинари на теми од областа на известување и следење
на ревизорските препораки и улогата на ВРИ во борбата против измами и корупција.

Соработка со SIGMA и Европската комисија
Соработката со SIGMA и Европската комисија се одвива во рамките на годишните оценски
мисии за функционирањето на финансиската контрола во Република Македонија. Исто
така, во 2011 година SIGMA организираше повеќе настани како, студиската посета во
Словенија, состанокот во Истанбул и работилницата за ревизија на буџетските сметки
и консолидираните финансиски извештаи во Белград. Оваа соработка има позитивен
ефект врз процесот на натамошна изградба на Државниот завод за ревизија во
компетентна институција за надворешна ревизија во согласност со критериумите на ЕУ
и меѓународните стандарди за државната ревизија.

5

Into-SAINT (INTOSAI-Self Assessment Integrity) - методологија за самооценување на нивото на интегритет

83

Извештај за финансиските извештаи

stojan.jordanov@censum.com.mk
censum@censum.com.mk
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Ул. Даме Груев бр.8, 5ти кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Тел.
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Факс
+389 (0)70 250 434 Моб.
nebojsa.mladenovic@censum.com.mk

Канцеларија 2 Скопје:
Бул. АСНОМ бр.64-3/1
+389 (0)2 2434 354 Тел.
+389 (0)72 204 115
+389 (0)78 214 415 Моб.

ЕМБС:
ДДВ број:
Денарска сметка:
Девизна сметка:
IBAN:
SWIFT:
Банка:

5921333
MK4030004526679
210-0592133301-68
00-701-0003966.2
MK 07 210-3000003149-21
TUTNMK22
НЛБ Тутунска банка АД Скопје

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз
основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со
Меѓународните стандарди за ревизија и Меѓународните ревизорски стандарди на
ИНТОСАИ. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја

Одговорност на ревизорот

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање
на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на
буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и
буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните
сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа. Оваа
одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна
контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на
финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно
прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и
примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на
сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на
Државниот завод за ревизија за средствата од Буџетот на РМ, односно за остварени
приходи и расходи преку сметката 020021504063710 – Редовна сметка средства од
буџетот на РМ, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за
годината којашто завршува на 31 декември 2011, како и билансот на состојба
заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други
објаснувачки белешки.
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Според нашето мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно,
од сите материјални аспекти финансиската состојба на Државниот завод за ревизија
– Редовна сметка средства од буџетот на РМ заклучно со 31 декември 2011 година,
како и неговите финансиски приходи и расходи за годината којашто завршува
тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските
корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и
Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот
сектор на готовинска основа.

Мислење

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се
достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски
докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните
постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на
ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без
разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на
ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето
и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да
обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта
на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.
Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените
сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки
направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање
на финансиските извештаи.

планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали
финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Собранието на Република Македонија

Член на ИОРРМ
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Овластен ревизор
Миле Ниневски

Скопје, 5 април 2012 година
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Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје
Овластен ревизор
Стојан Јорданов

Според нашето мислење, кај Државниот завод за ревизија остварено е
законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.

Мислење

Во согласност со Законот за државна ревизија, Законот за јавни набавки и
друга законска регулатива за буџетски корисници во Република Македонија,
Државниот завод за ревизија има обврска за законско и наменско користење на
средствата кои претставуваат државни расходи.

Извештај за други правни и регулативни барања

Член на ИОРРМ
Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004
Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143
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61,677,000

0

200,000.00

110,000
0
61,668,024

5,685,663

55,872,361

61,668,024
61,668,024

Реализиранo
2011

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Нето вишок на приходи - добивка по
оданочување

Вкупно расходи

Капитални расходи
Капитални расходи
Вкупно капитални расходи

0
61,477,000

5,265,000

3.2.2.

Стоки и услуги

Разни трансфери
Субвенции и трансфери
Вкупно тековни расходи

56,212,000

3.2.
3.2.1.

Расходи
Тековни расходи
Плати, наемнини и надоместоци
Резерви

61,677,000
61,677,000

3.1.

Буџет
2011

Приходи
Трансфери и донации
Вкупно приходи

Образложение

Опис на позицијата

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

77,829,200

8,965,170

2,315,321
2,315,321

5,635,302
78,361
6,649,849

936,186
0

77,829,200

3,232
487,015
490,247
8,965,170

78,361
6,571,488
1,825,074
8,474,923

2010

_________________________________________________________________________
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77,829,200
4.5.

Вонбилансна пасива

1,975,273
1,975,273

5,614,950
78,362
7,400,833

1,707,521
0

77,829,200

338,482
338,482
9,376,106

78,361
7,322,472
1,636,791
9,037,624

2011

9,376,106

4.4.

4.3.2.
4.3.3.

4.3.
4.3.1.

4.2.1.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Образлoжение

Вкупна пасива

Извори на средства
Извори на капитални средства
Вкупно извори на деловни средства

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи
Обврски спрема државата и други институции
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема
вработените
Пасивни временски разграничувања
Вкупно тековни обврски

Пасива

Вонбилансна актива

Постојани средства
Нематеријални средства
Материјални средства
Вкупно постојани средства
Вкупна актива

Тековни средства
Побарувања од вработените
Активни временски разграничувања
Залихи
Вкупно тековни средства

Актива

во денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Опис на позицијата

Финансиски извештаи за Средства од Буџетот на РМ – сметка 637 за годината завршена на 31 декември 2011

Државен завод за ревизија

Финансиски извештаи за Средства од Буџетот на РМ – сметка 637 за годината завршена на 31 декември 2011

Државен завод за ревизија
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stojan.jordanov@censum.com.mk
censum@censum.com.mk

Канцеларија 1 Скопје:
Ул. Даме Груев бр.8, 5ти кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Тел.
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Факс
+389 (0)70 250 434 Моб.
nebojsa.mladenovic@censum.com.mk

Канцеларија 2 Скопје:
Бул. АСНОМ бр.64-3/1
+389 (0)2 2434 354 Тел.
+389 (0)72 204 115
+389 (0)78 214 415 Моб.

ЕМБС:
ДДВ број:
Денарска сметка:
Девизна сметка:
IBAN:
SWIFT:
Банка:

5921333
MK4030004526679
210-0592133301-68
00-701-0003966.2
MK 07 210-3000003149-21
TUTNMK22
НЛБ Тутунска банка АД
Скопје

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз
основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со
Меѓународните стандарди за ревизија и Меѓународните ревизорски стандарди на
ИНТОСАИ. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја

Одговорност на ревизорот

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање
на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на
буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и
буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните
сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа. Оваа
одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна
контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на
финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно
прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и
примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на
сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на
Државниот завод за ревизија за средствата на приходи наплатени од органи,
односно за остварени приходи и расходи преку сметката 020021504063119 – Сметка
на приходи наплатени од органи, а коишто го вклучуваат билансот на приходите и
расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2011, како и билансот на
состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики
и други објаснувачки белешки.

Извештај за финансиските извештаи

До Собранието на Република Македонија

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Член на ИОРРМ
Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004
Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

www.censum.com.mk

Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје
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Канцеларија 1 Скопје:
Ул. Даме Груев бр.8, 5ти кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Тел.
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Факс
+389 (0)70 250 434 Моб.

nebojsa.mladenovic@censum.com.mk

Канцеларија 2 Скопје:
Бул. АСНОМ бр.64-3/1
+389 (0)2 2434 354 Тел.
+389 (0)72 204 115
+389 (0)78 214 415 Моб.

ЕМБС:
ДДВ број:
Денарска сметка:
Девизна сметка:
IBAN:
SWIFT:
Банка:

5921333
MK4030004526679
210-0592133301-68
00-701-0003966.2
MK 07 210-3000003149-21
TUTNMK22
НЛБ Тутунска банка АД
Скопје

Според нашето мислење финансиските извештаи ја презентираат објективно,
од сите материјални аспекти финансиската состојба на Државниот завод за ревизија
– сметката на сопствени приходи наплатени од органи заклучно со 31 декември
2011 година, како и неговите финансиски приходи и расходи за годината којашто
завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и
буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските
корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени
стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

Мислење

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се
достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски
докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните
постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на
ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без
разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на
ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето
и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да
обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта
на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на ентитетот.
Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените
сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки
направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање
на финансиските извештаи.

планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали
финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Член на ИОРРМ
Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004
Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

www.censum.com.mk
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Канцеларија 1 Скопје:
Ул. Даме Груев бр.8, 5ти кат
Дом на воените инвалиди
+389 (0)2 3233 301 Тел.
+389 (0)2 3233 302
+389 (0)2 3216 186 Факс
+389 (0)70 250 434 Моб.

Овластен ревизор
Миле Ниневски

Скопје, 5 април 2012 година

nebojsa.mladenovic@censum.com.mk

Канцеларија 2 Скопје:
Бул. АСНОМ бр.64-3/1
+389 (0)2 2434 354 Тел.
+389 (0)72 204 115
+389 (0)78 214 415 Моб.

ЕМБС:
ДДВ број:
Денарска сметка:
Девизна сметка:
IBAN:
SWIFT:
Банка:

5921333
MK4030004526679
210-0592133301-68
00-701-0003966.2
MK 07 210-3000003149-21
TUTNMK22
НЛБ Тутунска банка АД
Скопје

Друштво за ревизија ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје
Овластен ревизор
Стојан Јорданов

Според нашето мислење, кај Државниот завод за ревизија остварено е
законско и наменско користење на средствата кои претставуваат државни расходи.

Мислење

Во согласност со Законот за државна ревизија, Законот за јавни набавки и
друга законска регулатива за буџетски корисници во Република Македонија,
Државниот завод за ревизија има обврска за законско и наменско користење на
средствата кои претставуваат државни расходи.

Извештај за други правни и регулативни барања

Член на ИОРРМ
Дозвола за работа издадена од Министерството за финансии на РМ на 21.10.2004
Уверенија за овластени ревизори број 44, 40, 101 и 143

www.censum.com.mk
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5,755,655
14,861,350
20,617,005

2,942,951
2,942,951

23,559,956

25,238,885

25,238,885

25,238,885
25,238,885

11,611,505
12,732,789
24,344,294

144,263
144,263

24,488,557

5,052,360
,

5,052,360

5,052,360
5,052,360

7,669,182
41,129,659
48,798,841

4,302,032
25,238,885
29,540,917

во денари
Реализирано
2010

Реализирано
2011
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Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

Главен државен ревизор
м-р Тања Таневска

0
0

0

0

29,000,000

1,200,000
1,200,000

15,000,000
27,800,000

12,800,000

29,000,000
29,000,000

Вкупно распоред на вишок на приходи

3.4.

3.3
3.3.1.
3.3.2.

3.1.
3.2.

Буџет
2011

Дел од нето вишокот на приходи за пренос во
наредна година

Распоредување на вишокот на приходи

Нето вишок на приходи

Даноци, придонеси и други давачки
од вишокот на приходи

Остварен вишок на приходи

Вкупно

Капитални расходи
Капитални расходи
Вкупно капитални расходи

Стоки и услуги
Вкупно тековни расходи

Тековни расходи
Плати наемнини и надоместоци

Расходи

Приходи
Неданочни приходи
Трансфери и донации
Вкупно приходи

Опис на позицијата

Образлож
ение

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансиски извештаи за Сметката на основен буџет 631 за годината завршена на 31 декември 2011

Државен завод за ревизија
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2,686,027

20,700,023

8,065,987
8,065,987

12,634,036
12,634,036

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи

4.5.

4.4.

4.3.2.

2,686,027

1,207,806
6,858,181
8,065,987
20,700,023

12,634,036

5,052,358
7,484,350
97,328

2011

2,686,027

48,171,596

10,356,013
10,356,013

36,951,181
37,815,583

864,402

2,686,027

1,226,211
9,129,802
10,356,013
48,171,596

25,238,885
11,616,570
95,726
864,402
37,815,583

2010

во денари
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Вонбилансна евиденцијa -пасива

Вкупна пасива

Извори на средства
Извори на капитални средства
Вкупно извори на деловни средства

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи
Обврски спрема државата и други институции
Пасивни временски разграничувања
Вкупно тековни обврски

4.3.
4.3.1.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Постојани средства
Нематеријални средства
Материјални средства
Вкупно постојани средства
Вкупна актива
Вонбилансна еведенција - актива
Пасива

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

Образложе
ние

Тековни средства
Парични средства
Побарувања од купувачите во земјата
Побарувања од вработените
Активни временски разграничувања
Вкупно тековни средства

Актива

Опис на позицијата

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Финансиски извештаи за Сметката на основен буџет 631 за годината завршена на 31 декември 2011

Државен завод за ревизија
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

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

ГОДИШЕН
ИЗВЕШТАЈ
2011

