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резИМе

Вовед 

Клучна институција, која има мандат да врши ревизија на 
економичноста, ефикасноста, ефективноста и регуларноста во 
трошењето на јавните средства од страна на јавните институции, е 
Државниот завод за ревизија (ДЗР) – врховна ревизорска институција 
чија најважна цел е да придонесе јавните средства да се користат на 
најдобар можен начин, т.е. да оцени дали нацијата мудро ги троши 
јавните ресурси.

ЦЕА во соработка со Фондација за демократија на Вестминстер 
(ВФД), преку проектот Подобрување на финансиската отчетност и 
транспарентност во Македонија што се имплементира од 1.8.2016 
до 31.3.2018 г., придонесува за подобрување и зајакнување на 
врската помеѓу ДЗР и Собранието на Република Македонија, како две 
меѓусебно независни институции, во насока на економично, ефикасно 
и ефективно алоцирање и користење на јавните средства, а, исто така, 
дава придонес за зголемување на свесноста на граѓаните за тоа како 
јавниот сектор ги алоцира, ги инвестира и ги троши нивните пари.

Појдовна основа за тоа е следење на активностите на Државниот 
завод за ревизија во кој се опфатени неколку аспекти: 
• Транспарентност на ДЗР; 
• Перцепција на засегнатите страни за транспарентноста на ДЗР;
• Резултати од работата на ДЗР;
• Правна релација помеѓу ДЗР и Собранието на РМ. 

За времетраењето на проектот ќе се објават 6 квартални извештаи. 
Во овој втор квартал од следењето, фокусот од следењето е на 
транспарентноста на ДЗР.

Повеќе информации за воведниот дел, како и за методологијата 
на следењето на работата на ДЗР можат да се најдат во првиот 
квартален извештај објавен на: http://cea.org.mk/analiza-od-sledeneto-
na-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija/.  













5

наоди од следењето на транспарентноста на дзр
Врз основа на прегледаните информации во делот Последни вести 
на почетната страна од веб-страницата на ДЗР, утврдено е дека, во 
просек, институцијата има по една до две вести/известувања за 
јавноста во еден месец.
Во вториот квартал од следењето беа пратени 4 Барања за пристап 
до информации од јавен карактер (БПИЈК), од кои 2 до ДЗР, едно 
до Јавното обвинителство (ЈО) и едно до Државната комисија 
за спречување корупција (ДКСК). Од пратените БПИЈК, од ДЗР се 
добиени 2 одговори, а до моментот на пишување на овој извештај 
не се добиени одговори од ЈО и ДКСК, за кои сè уште не е пробиен 
законскиот рок за добивање одговор од страна на ДЗР.
Во текот на вториот квартал, во рамките на роковите за одговор 
на пратени БПИЈК, ДЗР навремено достави целосни одговори за 
пратените барања во првиот квартал, како и за барањата доставени 
во вториот квартал. 
На веб-страницата на ДЗР до 31.3.2017 г. се објавени ревизорски 
извештаи за 26 субјекти што се предмет на ревизија од вкупно 
планираните 45 (39 субјекти на ревизија на регуларност и 6 субјекти 
на ревизија на успешност) за 2016 година.
На веб-страницата на ДЗР нема објавено информации за одржани 
прес-конференции, гостувања во емисии, интервјуа и слично. 
Во текот на вториот квартал, ЦЕА воспостави комуникација со 
лицето за односи со јавност на ДЗР, информирајќи го за текот на 
следните проектни активности, за кои беше неопходна поддршка од 
претставници на ДЗР.
Од страна на Проектот беше организирана работилница наменета за 
новинари, на која квалитетен придонес беше даден од претставници 
на ДРЗ што присуствуваа на работилницата. 
Во текот на 2016 година, ДЗР ги извршил сите планирани ревизии 
на регуларност и успешност предвидени со Годишната програма за 
работа на ДЗР во 2016 година. Конечните ревизорски извештаи од 
извршените ревизии на успешност ги објавуваат на веб-страницата 
на ДЗР согласно Законот за државна ревизија и методолошките акти 
на ДЗР (одговор на ДЗР).
Во вториот квартал, при пребарувањето на клучните зборови државен 
завод за ревизија, наоди од ревизорски извештаи и државен завод 
за ревизија повторно, како и во првиот квартал, регистриравме 
петнаесетина објави. Впечатливо во овој извештаен период е дека 
речиси половина од објавите во кои се содржи информација за ДЗР 





















Анализа oд следењето на работата на Државниот завод за ревизија

6

се однесуваат на објави поттикнати од Проектната конференција за 
промовирање на проектот, како и од еднодневната работилница за 
работата на ДЗР, наменета за медиуми.

Перцепција на засегнатите страни за транспарентноста на дзр
 

За утврдување на перцепциите на засегнатите страни во текот на 
вториот квартал беа дизајнирани 3 соодветни прашалници што беа 
пратени до засегнатите страни (субјекти на ревизија, медиуми и 
општа јавност). 
Речиси сите субјекти на ревизија што пратија одговор на прашалникот, 
всушност пратија речиси идентични одговори. Главниот впечаток е 
дека субјектите што учествуваа во вториот квартал се задоволни од 
соработката со ДЗР.
Сите субјекти одговориле дека со спроведувањето ревизија, ДЗР 
помага/помогнал во подобрувањето на работењето на институцијата, 
односно дека во институцијата се донесени политики и процедури и 
се спроведени постапки што го унапредиле работењето и придонеле 
за поголема транспарентност и законитост во работењето.
Во однос на лицата ангажирани од страна на ДЗР, субјектите 
одговориле дека секогаш навреме ги информирале дека се субјект на 
ревизија во претстојната Програма на ДЗР, но и дека професионално 
и доволно јасно им биле претставени барањата од нивна страна. Од 
друга страна, пак, вработените во институцијата професионално ја 
прифаќаат работата на ревизорите, покажувајќи доверба и соработка. 
ДЗР е добредојдена институција за субјектите на ревизија и многу ѝ 
користат препораките и советите од страна на ревизорите.
Речиси сите субјекти што учествуваа во овој квартал споделија дека 
ревизорите на почетокот на ревизијата ги проследиле препораките 
од претходната ревизија и дека биле имплементирани најголем дел 
од препораките. Текот на ревизијата се одвивал ефикасно според 
процедурите за работа, без притоа да произлезат некакви проблеми.
Половина од испитаните новинари одговориле дека знаат за работата на 
ДЗР и дека редовно ја посетуваат веб-страницата на ДЗР. Притоа, половина 
од нив делумно се запознаени со регулативата на ДЗР, и тоа најмногу се 
запознаени од медиумите, а мал дел од нив не се запознаени воопшто или, 
пак, ги прочитале правните јавно достапни документи на ДЗР.
Од вкупниот број одговори од новинари, 65% сметаат дека и покрај тоа што 
ДЗР е доволно претставен во јавноста, треба почесто да има можности за 
јавно обелоденување на наодите од ревизиите. Додека, пак, 25% сметаат 
дека ДРЗ воопшто не е присутен во јавноста.

















7

Вкупно 63% од испитаните новинари не слушнале дека ДЗР организира 
настан за медиуми во последните неколку години.
Од испитаните новинари, 50% одговориле дека често ја посетуваат 
веб-страницата на ДЗР за да се информираат за новите наоди од 
ревизорските извештаи. 13% од нив одговориле дека ретко многу 
одамна ја посетиле веб-страницата.
Речиси сите испитани новинари (88%) сметаат дека иако на веб-
страницата на ДЗР можат да се најдат корисни информации, сепак 
би било добро, периодично, лицето за односи со јавност од ДЗР да ги 
информира за главните наоди од ревизорските извештаи.
Вкупно 25% од новинарите побарале дополнителна информација од 
претставник на ДЗР, надвор од тоа што е објавено на нивната веб-
страница, а само половина од нив добиле одговор. Другите 75% од 
новинарите воопшто не се обратиле до институцијата за дополнителни 
информации.
Во однос на тоа колку новинарите ги разбираат информациите што 
се пласираат од страна на ДЗР, особено ревизорските извештаи, 
поголемиот дел од нив (75%) сметаат дека делумно ги разбираат, 
бидејќи некои работи се стручни и нејасни.
Новинарите сметаат дека барем периодично би било корисно 
претставник на ДЗР да прави презентација/прес-конференција со 
наодите од ревизорските извештаи.
Висок процент од новинарите (75%) сметаат дека ДЗР треба да го 
зголеми опфатот на ревизија, односно да опфати повеќе субјекти 
во една годишна програма. 38% од нив сметаат дека покрај поголем 
опфат на ревизија, ревизорските извештаи треба да се разгледуваат 
на Комисијата за финансирање и буџет, додека, пак, 13% од нив 
сметаат дека ревизорските извешти треба да се разгледуваат на 
седница на Собрание.
Многу мал процент од вкупниот број одговори од општата јавност во 
вториот квартал (72 одговори), односно само околу 6% одговориле 
дека имаат доверба во независноста на ДЗР, бидејќи таа е врховна 
ревизорска институција (Графикон 7).
Поделени се мислењата на јавноста и се различни во однос на 
тоа дали сметаат дека ДЗР е зависна од Извршната власт, дали се 
запознаени со функционирањето и сл. (Графикон 8).
Околу 11% од испитаниците редовно ги следат ревизорските извештаи 
од страна на ДЗР, додека, пак, речиси 50% се запознаени со работата 
на ДЗР од медиумите. Сепак, на околу 26% не им е позната работата 
на ДЗР, односно не се баш сигурни дека знаат што точно работи ДЗР 
(14%).
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По 47% од испитаниците сметаат дека во последните неколку години 
немаат забележано претставник на ДЗР во јавноста или, пак, не се 
сигурни дали имало јавно појавување на некој од ДЗР. Околу 6%, пак, 
сметаат дека кога имало потреба, ДЗР се појавува во јавноста.
Голем дел од испитаниците (72%) би сакале, доколку има можност, 
да поднесат барање, односно да предложат субјект за вршење 
ревизија, додека, пак, 8% сметаат дека веројатно има друг надлежен 
што го прави тоа (Графикон 10). 58% не знаеле дека постои можност 
граѓаните да предлагаат ревизија, додека, пак, околу 15% воопшто не 
размислувале за тоа. Околу 26% од испитаните граѓани се запознаени 
со тоа дека имаат можност, доколку сметаат дека е потребно, да 
предложат субјект за вршење ревизија.
Најголем дел од граѓаните (испитаниците), и тоа 43%, ги интересираат 
наодите од ревизорските извештаи, а околу 20% ги интересира на кој 
начин се одлучува која институција ќе биде субјект на ревизија. Околу 
8% не ги интересирало ништо посебно.
Најголем дел од испитаниците одговориле дека за да се подобрат 
транспарентноста и отчетноста на јавните институции, значително 
ќе придонесе доколку ревизорските извештаи се разгледуваат од 
Собранието, Комисијата за финансирање и буџет, но и доколку се 
зголеми опфатот на ревизијата, односно ако се врши ревизија на 
колку што е можно повеќе институции.
Околу 45% од општата јавност сметаат дека од особена важност би 
било доколку во рамките на Собранието би се формирала посебна 
Комисија што ќе ги разгледува ревизорските извештаи. Приближно 
ист процент сметаат дека формирањето таква Комисија ќе промени 
или ќе влијае малку попозитивно. Околу 6% сметаат дека нема 
потреба за таква Комисија.

резултати од работата на дзр 
Според информација од ДЗР, во текот на 2015 и 2016 година во ДЗР 
пристигнале вкупно 22 барања од граѓани, граѓански организации 
или од други правни субјекти. Од вкупниот број, 16 биле прифатени и 
биле влезени во годишните програми за работа на ДЗР, додека, пак, 6 
барања не биле прифатени.
Извршувајќи ја Годишната програма за работа во 2015 година, во текот 
на 2015 година ДЗР до Државната комисија за спречување корупција 
во РМ доставил еден ревизорски извештај за Јавната здравствена 
установа - Здравствен дом Куманово, за кој во 2016 година добил 
повратна информација од страна на ДКСК, додека, пак, во текот на 
2016 година не доставил ревизорски извештаи, бидејќи при вршење 
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ревизија, кај субјектите не биле констатирани неправилности за кои 
би била надлежна да постапува ДКСК.
Во текот на 2016 година, ДЗР до Министерството за внатрешни работи 
не доставил ревизорски извештаи, бидејќи при вршење ревизија, 
кај субјектите не биле констатирани неправилности за кои би било 
надлежно да постапува МВР.
Извршувајќи ја својата Годишна програма за работа, ДЗР во 2016 
година доставил 7 ревизорски извештаи до Јавното обвинителство 
на Република Македонија, за кои сè уште не добил повратен одговор. 
Институциите за кои се доставени ревизорските извештаи до Јавното 
обвинителство во текот на 2016 година се следните: ЕЛС Кочани 
(сметка 630); Министерство за економија (сметка 337); Ефикасност 
на преземените активности од страна на надлежните институции 
со цел подготовка на реките за заштита од ефектите на водите; ЈП 
Македонија пат; Министерство за образование и наука (сметка 637); 
Јавна општинска установа Дом за стари лица „Киро Крстевски- 
Платник“, Прилеп (сметка 787 и сметка 903).

Правна релација помеѓу дзр и Собранието на рМ
Овој аспект од следењето ќе се анализира во следните квартали, со 
оглед на тоа што Собранието сè уште не почнало со работа.
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Во изминатите три месеци, во периодот помеѓу 1.1.2017 и 31.3.2017 г., 
ЦЕА постојано ја следеше и ја посетуваше официјалната веб-страница на 
ДЗР. Врз основа на прегледаните информации во делот Последни вести 
на почетната страна од страницата, утврдено е дека:

•  во просек, институцијата има по една до две вести/известувања за 
јавноста во еден месец. Притоа, вестите/известувањата генерално 
се однесуваат на конференции/работилници на претставници на 
ДЗР.

• вестите се објавуваат ажурно, во моментот на случувањата или 
непосредно по завршувањето на настаните за кои се објавува 
вест. При посетата на веб-страницата, утврдено е и дека во делот 
Почетна: Последни вести на веб-страницата на ДЗР не можат да се 
најдат информации постари од ноември 2016 година. Бидејќи во 
периодот од октомври до декември 2016 година ја следевме веб-
страницата, период во кој имаше 9 објави, можеме да претпоставиме 
дека просторот/капацитетот за објави во делот Последни вести 
е ограничен и дека и постарите објавени вести автоматски се 
пребришуваат. 

• Мапата на сајтот што треба да го олесни пребарувањето на 
страницата во периодот на следење, како и во првиот квартал, беше 
нефункционална.

Графикон 1: Активности на ДЗР според објавените вести на својата веб-страница 
(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

1. ТрАнспАренТносТ нА ДЗр 

1. 1. ИнформИрАње нА јАвносТА 
         преку веб-сТрАнИцА

(01.01.2017 - 31.03.2017)
Активности на ДЗР објавени на веб страница

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Меѓународни активности/
протоколарни активности

Прес 
конференции

Друго

3

1

0
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Во однос на структурата на страницата и приодот до објавените ресурси 
(информации, стратешки документи, годишни извештаи, ревизорски 
извештаи), веб-страницата е прегледна и едноставна за користење, а 
сите ресурси се уредно класифицирани по категории. Сите прикачени 
документи припаѓаат во категоријата во која се сместени. до секој баран 
документ се стигнува со два до најмногу три кликнувања на некоја од 
категориите, што, општоприфатено, е лесен пристап на веб-страница. 

Во однос на пребарувањето на страницата на ДЗР под клучен збор во 
делот Пребарај..., пребарувањето во првиот квартал беше можно само 
доколку бараниот клучен збор го има во насловот на документот, односно 
пребарувањето беше овозможено само по наслови, но не и во текстот на 
документот, со оглед на тоа што сите документи се pixelated documents, 
односно документите претходно се отпечатени, па се претворени во 
електронска форма. Овој пристап оневозможуваше лесно пребарување 
во, но и низ ревизорските извештаи, на пример, при пребарување на 
клучните зборови: нерегуларност, корупција, прекршоци, санкции, 
негативни наоди, а, исто така, служи и како компаративна алатка за 
следење трендови. За време на вториот квартал, категоријата Пребарај... 
беше нефункционална, односно се појавуваше грешка при пребарувањето, 
обележана со прашалници („?????“). 

ПРЕПОРАКИ:

• Создавање можност за увид на активностите на ДЗР (преку објавените 
вести) во јавност пред мониторираниот период, односно создавање 
видлива архива на вести, достапна за секој посетител, кои би биле 
од значење за медиумите и за јавноста (со оглед на тоа што на веб-
страницата на ДЗР во делот Последни вести нема постари објави од 
ноември 2016 г.).

• Овозможување на searchable documents посебно за ревизорските 
извештаи на субјектите што се предмет на ревизија во која било 
форма, низ чиј текст ќе може да се пребарува преку опцијата „Ctrl+F“ 
и/или индексиран текст што може да се појавува при пребарување на 
Интернет.

• Техничко оптимизирање на страницата, со оглед на тоа што се појавува 
грешка при пребарувањето во делот „Search“.
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во текот на вториот квартал, цеА воспостави комуникација со лицето за 
односи со јавност на дзр, информирајќи го за текот на следните проектни 
активности, за кои беше неопходна поддршка од претставници на дзр. 
Имено, од страна на Проектот беше организирана работилница наменета 
за новинари, на која квалитетен придонес беше даден од претставници 
на дрз што присуствуваа на работилницата. 
Во однос на комуникацијата што може да се воспостави преку веб-
страницата на ДЗР, уште во првиот квартал на следењето беа поставени 
4 прашања директно преку веб-страницата на институцијата преку 
можноста: Предлози/прашања со цел прибирање информации релевантни 
за проектот, но и со цел тестирање на алатката. Прашањата што беа 
поставени во текот на третиот месец од првиот квартал беа следните:

• Во просек, колку прашања месечно добивате директно на Вашата 
веб-страница преку категоријата Предлози/прашања? 

• Дали во последните 3 години сте организирале некаков настан во кој 
сте ги вклучиле граѓаните/граѓанските организации/медиумите? 

• Дали во последните 3 години сте спровеле некаква активност за 
подигнување на свеста и капацитетите на граѓаните за разбирање на 
ревизорските извештаи на ДЗР? 

до моментот на пишување на вториот извештај за квартал 2, не е добиен 
одговор.

Покрај тестирање на алатката Предлози/прашања, уште во првиот 
квартал ја тестираме и можноста за праќање онлајн барање за пристап до 
информации од јавен карактер (бПИјК), директно преку веб-страницата. 
Со оглед на тоа што страницата не дава можност за потврда дали 
барањето е успешно пратено, другите бПИјК беа пратени преку архивата 
на организацијата. во првиот квартал од следењето беа пратени 12 
бПИјК, за кои во текот на вториот квартал навреме стигнаа одговори по 
пратените барања. Тие беа соодветни, навремени и целосни.

1.2. комунИкАцИјА со ДЗр
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Графикон 2: Пишана комуникација со ДЗР
(Период на следење: 1.10.2016 г. - 31.3.2017 г.)

Бидејќи не добивме потврда дека преку веб-страницата на ДЗР, барањата 
за пристап до информации од јавен карактер пристигнуваат со сигурност, 
во вториот квартал пративме 2 БПИЈК до ДЗР преку неговата архива, 
едно БПИЈК до Јавното обвинителство (ЈО) и едно БПИЈК до Државната 
комисија за спречување корупција (ДКСК). 

Прашањата што беа поставени до ДРЗ и за кои за релативно краток 
временски период добивме одговор беа следните: 

• за кои субјекти на ревизија дзр ги прати ревизорските извештаи до 
јавното обвинителство во 2016 година?

• за кои субјекти на ревизија дзр ги прати ревизорските извештаи до 
јавното обвинителство во 2015 година?

Покрај БПИЈК до ДЗР, во текот на вториот квартал беа пратени и барања 
до Јавното обвинителство и до Државната комисија за спречување 
корупција, за кои до моментот на пишување на овој извештај во квартал 
2 не се добиени одговори, но треба да се земе предвид дека рокот за 
постапување по барањето сè уште не е изминат. 

До Јавното обвинителство и до Државната комисија за спречување 
корупција беа пратени следните прашања преку БПИЈК:

• дали во текот на 2015 и 2016 година до јавното обвинителство 
на република Македонија/државната комисија за спречување 

Комуникација со ДЗР 
и други надлежни институции
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корупција се пратени ревизорски извештаи од страна на државниот 
завод за ревизија, за кои е надлежно да постапува јавното 
обвинителство/државната комисија за спречување корупција? 

• доколку се пратени, колку ревизорски извештаи се пратени и за 
кои институции?

• дали се започнати и се завршени процедурите за постапување врз 
основа на пратените ревизорски извештаи, за кои институции и за 
која година?

Со оглед на тоа што во првиот квартал беше пратено прашање до ДЗР за 
тоа колку од планираните ревизии се реализирани, бидејќи до крајот на 
декември 2016 година беа објавени ревизорски извештаи за 19 субјекти 
што беа предмет на ревизија од вкупно планираните 42 (39 субјекти на 
ревизија на регуларност и 6 субјекти на ревизија на успешност) за 2016 
година, како одговор на барањето во вториот квартал добивме дека во 
2016 година ДЗР во текот на 2016 година ги изврши сите планирани ревизии 
на регуларност и успешност предвидени со Годишната програма за работа 
на ДЗР во 2016 година. Конечните ревизорски извештаи од извршените 
ревизии на успешност се објавуваат на веб-страницата на ДЗР, согласно 
Законот за државна ревизија и методолошките акти на ДЗР.

Од тоа што е објавено на веб-страницата на ДЗР, бројот на планирани, 
реализирани и објавени ревизорски извештаи, според Годишната 
програма за работа на ДЗР во 2016 година, е прикажан на следниот 
графикон:

 

Графикон 2: Број на планирани, реализирани и објавени конечни ревизорски извештаи
(Период на следење: 1.10.2016 г. - 31.3.2017 г.)

Број на планирани, реализирани 
и објавени ревизорски извештаи
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во врска присуството и соработката на дзр во и со медиумите, како 
една од планираните активности што дзр ги предвидел во својата 
Програма за 2016 година и според тоа што е достапно на веб-страницата, 
не може да се добие информација дали и колку посети во медиумите 
имаат претставници од дзр. на веб-страницата на дзр нема објавено 
информации за одржани прес-конференции, гостувања во емисии, 
интервјуа и слично. 

Она што е достапно на Интернет во периодот од 1.1.2017 до 31.3.2017 г. 
под клучни зборови поврзани со ДЗР се информации и пренесени наоди 
од објавени ревизорски извештаи на субјекти на државна ревизија, многу 
често ставени во политички контекст. Но, генералниот впечаток за тоа 
дали и колку медиумите ги користат ревизорските извештаи и наодите од 
извештаите за да поттикнат јавно мислење е дека се користат релативно 
малку, и тоа само од неколку медиуми што имаат практика да проверуваат 
што објавува дзр на својата веб-страница (перцепција на истражувачот 
при пребарување вести поткрепени со наоди од ревизорски извештаи). во 
вториот квартал, при пребарувањето на клучните зборови државен завод 
за ревизија, наоди од ревизорски извештаи и државен завод за ревизија, 
повторно, како и во првиот квартал, регистриравме петнаесетина објави. 
она што е впечатливо е дека во овој извештаен период речиси половина 
од објавите што содржат информација за дзр се однесуваат на објави 
поттикнати од Проектната конференција за промовирање на проектот, 
како и од еднодневната работилница за работата на дзр, наменета за 
медиуми.

ПРЕПОРАКИ:

• За онлајн Барање за пристап до информации од јавен карактер (БПИЈК), 
директно преку веб-страницата треба да се овозможи автоматска 
потврда дека Барањето е успешно примено од страна на ДЗР.

• Поголема ажурност во праќање и обезбедување информации до 
заинтересираните страни. 

• Ажурност и проверка на функционирањето на алатките за комуникација 
што се веќе воспоставени и нивно постојано унапредување. 

• Поголема медиумска застапеност на претставници на ДЗР за 
нагласување на наодите од изготвените ревизорски извештаи. 
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Вториот аспект од Матрицата на следење на работата на ДЗР се однесува 
на перцепцијата на засегнатите страни, како што се општата јавност, 
медиумите, субјектите на ревизија и сл. Покрај мерењето на перцепцијата 
во вториот квартал, и во текот на наредните месеци на следењето ќе 
ја мериме перцепцијата од субјектите на ревизија, на медиумите, на 
парламентарните комисии, на пратениците, на јавноста, но и на други 
релевантни институции во врска со работата на, и соработката со ДЗР. 
Целта е да се утврди колку засегнатите страни имаат доверба во работата 
на ДЗР. 

За утврдување на перцепциите на засегнатите страни во текот на вториот 
квартал беа дизајнирани соодветни прашалници што беа пратени до 
засегнатите страни. Во текот на следните извештајни периоди, бројот на 
одговори добиени врз основа на прашалниците ќе се зголемува. 

Дизајнираниот прашалник за субјектите на ревизија беше пратен по 
електронска пошта до сите институции што беа субјекти на ревизија 
според Годишната програма за работа на ДЗР во 2016 година. Бидејќи 
одзивот на одговори беше мал, тој беше 3 пати препратен до истите 
електронски пошти, преземени од нивните веб-страници, а институциите 
беа контактирани по телефон за потсетување. 

Имено, во вториот квартал добивме одговори од 8 субјекти на ревизија, а 
прашалникот им беше пратен речиси на сите субјекти на ревизија (дел од 
субјектите, околу 20%, не беа контактирани поради неактивни официјално 
објавени електронски пошти или несоодветни/неажурирани податоци за 
контакт на нивната веб-страница) од последната Годишна програма за 
работа на ДЗР, 2016 година. 

2. перцепцИјА нА ЗАсегнАТИТе 
    сТрАнИ ЗА ТрАнспАренТносТА 
    нА ДЗр

2. 1.  перцепцИјА нА субјекТИТе нА 
         ревИЗИјА ЗА рАбоТАТА нА ДЗр
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Графикон 3: Прашање: Каква е вашата досегашна соработка со ДЗР?
(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

Речиси сите субјекти на ревизија, кои пратија одговор на пратениот 
прашалник, дадоа речиси идентични одговори. Главниот впечаток е дека 
субјектите што учествуваа во вториот квартал се задоволни од соработката 
со ДЗР. Сите субјекти одговориле дека ДЗР, со спроведувањето ревизија, 
помага/помогнал во подобрувањето на работењето на институцијата, 
односно дека во институцијата се донесени политики и процедури, но и 
дека се спроведени постапки што го унапредиле работењето и придонеле 
за поголема транспарентност и законитост во работењето.

Во однос на лицата ангажирани од страна на ДЗР, субјектите одговориле 
дека секогаш навреме ги информирале дека се субјект на ревизија со 
претстојната Програма на ДЗР, но и професионално и доволно јасно 
им биле претставени барањата од нивна страна. Од друга страна, пак, 
вработените во институцијата професионално ја прифаќаат работата 
на ревизорите, покажувајќи доверба и соработка. ДЗР е добредојдена 
институција за субјектите на ревизија, а и многу им користат препораките 
и советите од страна на ревизорите. 

Речиси сите субјекти што учествуваа во овој квартал споделија дека 
ревизорите на почетокот на ревизијата ги проследиле препораките 
од претходната ревизија и дека биле имплементирани најголем дел 
од препораките. Текот на ревизијата се одвивал ефикасно според 
процедурите за работа, без притоа да произлезат некакви проблеми. 

Досегашна соработка на субјектите
на ревизија со ДЗР

Одлично
професионална, 
досега сме немале 
никаков проблем

Професионална,
на ниво на протоколите
за работа

Генерално добро, иако
сме имале барања надвор
од протоколите за работа

38%

63%
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Во вториот квартал од следењето на работата на ДЗР беа контактирани и 
медиумите со цел идентификување на нивната перцепција за прашањето 
што се третира. Во претходната категорија утврдивме дека медиумите 
релативно малку ги користат ревизорските извештаи како основа 
за објавување новости за граѓаните или за подлабоки новинарски 
истражувања, со оглед на тоа што постојат петнаесетина објави/вести во 
периодот на разгледување, кои се повикуваат на ревизорски извештај (од 
кои наведовме дека речиси половина се однесуваат на конференцијата 
што беше организирана од страна на фондацијата „Вестминстер“ и ЦЕА за 
промовирање на Проектот). 

Дополнително, во рамките на Проектот беше организирана работилница 
чија цел беше информирање, објаснување и доближување на работата 
на ДЗР до новинарите. Од сите поканети новинари, на работилницата 
присуствуваа 8 новинари, за половина помалку од тоа што беше очекувано 
и предвидено. 

Како и за субјектите на ревизија, дизајниран беше посебен прашалник 
наменет за новинарите, кој беше пратен до сите електронски пошти што 
ЦЕА ги има во адресарот на новинари, а прашалникот беше споделен 
и за време на работилницата. Добиени се одговори од присутните на 
работилницата со новинарите. Во текот на следниот квартал се очекува 
дека бројот на одговори ќе биде зголемен. 

Во однос на тоа колку новинарите се запознаени со работата на ДЗР 
покажува следниот графикон. 

Графикон 4: Прашање: Колку сте запознаени со работата на ДЗР?
(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

2. 2. перцепцИјА нА меДИумИТе

Колку како новинар 
сте запознаени со работата на ДЗР?

a) Да, редовно ги следам извештаите 
на нивната веб страница,

b) Да, запознат/а сум од медиуми,

c) Не сум сигурен,

d) Не, не ми е познато.

13%

38%

50%
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Половина од испитаниците одговориле дека знаат за работата на ДЗР 
и дека редовно ја посетуваат веб-страницата на ДЗР. Притоа, половина 
од нив делумно се запознаени со регулативата на ДЗР, и тоа најмногу 
од медиумите, а мал дел од нив не се запознаени воопшто или, пак, ги 
прочитале правните јавно достапни документи на ДЗР.

Графикон 5: Прашање: Дали новинарите сметаат дека 
ДЗР е доволно претставен во јавноста?

(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

Од вкупниот број одговори од новинари, 65% сметаат дека и покрај тоа што 
ДЗР е доволно претставен во јавноста, треба почесто да има можности за 
јавно обелоденување на наодите од ревизиите. Додека, пак, 25% сметаат 
дека ДРЗ воопшто не е присутен во јавноста. 

Вкупно 63% од испитаните новинари не слушнале дека ДЗР организира 
настан за медиуми во последните неколку години. 

Од испитаните новинари, 50% одговориле дека често ја посетуваат веб-
страницата на ДЗР за да се информираат за новите наоди од ревизорските 
извештаи. 13% од нив одговориле дека ретко, многу одамна ја посетиле 
веб-страницата. 
 

Дали новинарите сметаат дека ДЗР е
доволно претставен во јавноста?

a) Да, има доволно присутни 
претставници на ДЗР во јавноста 
преку медиуми,

b) Да, но треба се почесто да има 
прилики за јавно обелоденување
на наодите од ревизиите,

c) Не, само со тоа што објавуваат 
на нивната веб страница,

d) Не знам, не сум запознаен,

e) Не, воопшто не се 
присутни во јавноста.

63%

25%

13%
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Графикон 6: Прашање: Дали ја посетувате веб-страницата на ДЗР?
(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

Речиси сите испитани новинари (88%) сметаат дека иако на веб-страницата 
на ДЗР можат да се најдат корисни информации, сепак би било добро 
периодично лицето за односи со јавност од ДЗР да ги информира за 
главните наоди од ревизорските извештаи.

Вкупно 25% од новинарите побарале дополнителна информација од 
претставник на ДЗР, надвор од тоа што е објавено на нивната веб-страница, 
а само половина од нив добиле одговор. Другите 75% од новинарите 
воопшто не се обратиле до институцијата за дополнителни информации. 

 Графикон 7: Прашање: Дали информациите што се пласирани на веб-страницата на ДЗР, 
особено ревизорските извештаи, се доволно јасни и разбирливи за новинарите?

(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

Дали новинарите ја посетуваат 
веб-страницата на ДЗР?

a) Да, често,

b) Да, ама во ретки случаи

c) Ретко, многу одамна,

d) Не, тоа не е во доменот 
на мојата работа.

13%

38%

50%

Дали ревизорските извештаи се 
доволнојасни за новинарите?

a) Да, сосема се јасни,

b) Делумно, има работи 
што се стручни и нејасни,

c) Не, воопшто не се.
75%

13% 13%



Анализа oд следењето на работата на Државниот завод за ревизија

22

Во однос на тоа колку новинарите ги разбираат информациите што се 
пласираат од страна на ДЗР, особено ревизорските извештаи, поголемиот 
дел од нив (75%) сметаат дека делумно ги разбираат, бидејќи некои 
работи се стручни и нејасни. 

Она за што се согласија сите испитани новинари, односно дадоа идентичен 
одговор, е дека би било корисно барем периодично претставник на ДЗР 
да прави презентација/прес-конференција со наодите од ревизорските 
извештаи. 

Висок процент од новинарите (75%) сметаат дека ДЗР треба да го зголеми 
опфатот на ревизија, односно да опфати повеќе субјекти во една годишна 
програма. 38% од нив сметаат дека покрај поголем опфат на ревизија, 
ревизорските извештаи треба да се разгледуваат на Комисијата за 
финансирање и буџет, додека, пак, 13% од нив сметаат дека ревизорските 
извешти треба да се разгледуваат на седница на Собрание. 

Целосниот прашалник и одговорите на новинарите можете да ги добиете 
на ваше барање до ЦЕА. 

Како најзначајна засегната страна од работата на ДЗР, ја прашавме и 
општата јавност, односно граѓаните за тоа каква е нивната перцепција за 
работата на ДЗР. Прашалникот за општата јавност беше креиран во „Goog-
le Forms“ и беше објавен преку социјалната мрежа „Фејсбук“. Релативно 
мал процент од вкупниот број одговори во вториот квартал (72 одговори), 
односно само околу 6% одговориле дека имаат доверба во независноста 
на ДЗР, бидејќи таа е врховна ревизорска институција. 

Графикон 8: Прашање: Дали имате доверба дека ДЗР независно ја врши својата работа?
(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

2. 3. перцепцИјА нА опшТАТА 
        јАвносТ ЗА рАбоТАТА нА ДЗр

Да, тоа е независна 
врховна институција,

Да, би требало независно 
да си ја врши својата рабоата,

Не сум запознаен/а како 
треба да функционира ДЗР,

Не, сметам дека ДЗР е зависен 
од извршната власт,

Не, немам доверба.

Дали имате доверба во независноста на ДЗР?

24%

25%

6%

25%

21%
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Поделени се мислењата и различни се во однос на тоа дали сметаат 
дека ДЗР е зависна од Извршната власт, дали се запознаени со 
функционирањето и сл. (Графикон 8). 

Од следниот графикон може да се види дека околу 11% од испитаниците 
редовно ги следат ревизорските извештаи од страна на ДЗР, додека, пак, 
речиси 50% се запознаени со работата на ДЗР од медиумите. Сепак, на 
околу 26% не им е позната работата на ДЗР, односно не се баш сигурни 
дека знаат што точно работи ДЗР (14%). 

Графикон 9: Прашање: Дали сте запознаени со работата на ДЗР?
(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

По 47% од испитаниците сметаат дека во последните неколку години не 
забележале претставник на ДЗР во јавноста или, пак, не се сигурни дали 
имало јавно појавување на некој од ДЗР. Околу 6%, пак, сметаат дека, кога 
имало потреба, ДЗР се појавува во јавноста. 

Голем дел од испитаниците (72%) би сакале, доколку има можност, да 
поднесат барање, односно да предложат субјект за вршење ревизија, 
додека, пак, 8% сметаат дека веројатно има друг надлежен што го прави 
тоа (Графикон 10). 58% не знаеле дека постои можност граѓаните да 
предлагаат ревизија, додека, пак, околу 15% воопшто не размислувале 
за тоа. Околу 26% од испитаните граѓани се запознаени со тоа дека имаат 
можност, доколку сметаат дека е потребно, да предложат субјект за 
вршење ревизија. 

Да, редовно ги следам 
извешатите ан ДЗР на 
нивната веб страница,

Да, запознаен/а сум 
од медиуми,

Не сум сигурен,

Не, не ми е познато.

Дали сте запознаени со работата на ДЗР?

11%

49%14%

26%
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Графикон 10: Прашање: Дали, кога би можеле, 
би предложиле да се прави ревизија на некој државен субјект? 

(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

На следниот графикон е прикажано колку од испитаниците воопшто ја 
посетиле веб-страницата на ДЗР. Висок процент, односно 54% воопшто 
не ја посетуваат, додека, пак, 7% ја посетуваат најмалку еднаш месечно. 

Графикон 11: Прашање: Доколку сте ја посетиле веб-страницата на ДЗР, 
колку често било тоа?

(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

Најголем дел од граѓаните (испитаниците), и тоа 43%, ги интересираат 
наодите од ревизорските извештаи, а околу 20% ги интересира на кој 
начин се одлучува која институција ќе биде субјект на ревизија. Околу 8% 
не ги интересирало ништо посебно.

Да, би салак/а,

Не знам, не сум доволно 
запознаен/а како се прави тоа,

Не, сигурно има надлежни 
кои го прават тоа,

Друго.

Дали, кога би можеле, би предложиле да се 
направи ревизија на некој државен субјект?

73%

18%

8%

Ја посетувам најмалку 
еднаш месечно,

Ја посетувам најмалку 
еднаш годишно,

Не ја посетувам,

Друго.

Колку често ја посетувате веб-страницата на ДЗР?

7%

27%

54%

11%
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Графикон 12: Прашање: Што би ве интересирало од страна на ДЗР?
(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

Најголем дел од испитаниците одговориле дека за да се подобрат 
транспарентноста и отчетноста на јавните институции, значително 
ќе придонесе доколку ревизорските извештаи се разгледуваат од 
Собранието, Комисијата за финансирање и буџет, но и доколку се зголеми 
опфатот на ревизијата, односно да се врши ревизија на колку што е можно 
повеќе институции.

Графикон 12: Прашање: Како може да се подобри транспарентноста 
на институциите во јавниот сектор? 

(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

Како функционира 
организацијата,

Наодите од ревизорските
извештаи,

Начинот на кој се 
одлучува која институција 
ќе биде субјект на ревизија,

Не ме интересира 
нешто посебно,

Не знам што се може да 
понуди ДЗР како информација.

Што би ве интересирало од страна на ДЗР?

15%

8%

19% 43%

14%

Како може да се подобри транспарентноста 
на институциите во јавниот сектор?

0% 10%

10%

55%

35%

14%

49%

20% 30% 40% 50% 60%

Друго

Ревизорските извештаи се 
разгледуваат од Собранието на РМ

Ревизорските извештаи се разгледуваат 
од Комисијата за финансирање и буџет

Ревизорските извештаи се разгледуваат 
од Владата на РМ

ДЗР да го зголеми одфатот на ревизијата, 
да врши ревизија на повеќе институции
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Графикон 13: Прашање: Дали сметате дека треба да се формира посебна Комисија во 
Собранието за разгледување ревизорски извештаи? 

(Период на следење: 1.1.2017 г. - 31.3.2017 г.)

Околу 45% од општата јавност сметаат дека од особена важност би било 
доколку во рамките на Собранието би се формирала посебна Комисија 
што ќе ги разгледува ревизорските извештаи. Приближно ист процент 
сметаат дека формирањето таква Комисија ќе промени или ќе влијае 
малку попозитивно. Околу 6% сметаат дека нема потреба за таква 
Комисија.

ПРЕПОРАКИ:

• Одржување прес-конференции од страна на ДЗР наменети за медиуми, 
преку кои јавноста ќе биде повеќе запознаена со работата на ДЗР, но и со 
работата на јавните институции.

• Воспоставување практика (која во минатото постоела организирана во 
сите плански региони во Македонија) за работни средби/работилници и 
обуки за новинари, со цел подобро разбирање на ревизорските извештаи 
и работата на ДЗР.

Да, тоа би било 
од особена важност,

Да, ама сметам дека со 
тоа нема да се промени 
нешто значајно,

Не сум сигурен/ сигурна 
дека тоа ќе влијае 
значајно позитивно,

Не, сметам дека нема потреба.

Дали сметате дека треба да се формира 
Комисија во рамките на Собранието што ќе 

ги разгледува ревизорските извештаи?

44%

19%

6%

7%

24%
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Делот за Резултати од работата на ДЗР започна со пополнување во текот 
на вториот квартал, а ќе се надградува и ќе се дополнува во текот на 
наредните периоди на следење кога се направи обид за идентификување 
на најчестите ризици, нерегуларности, типови нерегуларности и нивото 
на свест кај јавноста за поднесување барања за ревизија, но, исто така, 
ќе се идентификува и соработка меѓу ДЗР и Јавното обвинителство. 
Пристапот за добивање на бараните информации започна и ќе биде 
спроведуван преку Барање за информации од јавен карактер до Јавното 
обвинителство. Имено, во текот на вториот квартал преку БПИЈК беа 
добиени значајни информации за работата на ДЗР во текот на 2015 и 
2016 година. 

Како што информираат од дзр, во однос на тоа колку граѓаните, 
граѓанските организации или други правни субјекти за предложување 
субјекти за вршење ревизија, во текот на 2015 и 2016 година биле 
пристигнати вкупно 22 барања. од вкупниот број, 16 биле прифатени и 
биле влезени во годишните програми за работа на дзр, додека, пак, 6 
барања не биле прифатени. 

При изготвувањето на Годишната програма за работа на ДЗР во 2015 
година, до ДЗР биле пристигнати 3 барања, од кои едно било прифатено, 
а две не биле прифатени. При изготвувањето на Годишната програма 
за работа на ДЗР во 2016 година, пристигнале 10 барања, од кои 6 
биле прифатени, а 4 не биле прифатени. Во текот на 2016 година, пак, 
пристигнале 9 барања, и сите се прифатени и се влезени во Годишната 
програма на ДЗР за 2017 година. Во моментот кога беше пратен одговор 
врз основа на нашето БПИЈК, од вкупно 6 планирани ревизии на предлог 
на граѓаните/граѓанските организации/други правни субјекти, ревизија 
била спроведена на 4 од нив, додека, пак, ревизијата сè уште била во тек 
на другите две. 

Извршувајќи ја Годишната програма за работа во 2015 година, во текот 
на 2015 година ДЗР до Државната комисија за спречување корупција во 
РМ доставил еден ревизорски извештај за Јавната здравствена установа 
- Здравствен дом Куманово, за кој во 2016 година добил повратна 
информација од страна на ДКСК, додека, пак, во текот на 2016 година 
не доставил ревизорски извештаи, бидејќи при вршење ревизија, кај 
субјектите не биле констатирани неправилности за кои би била надлежна 
да постапува ДКСК.

3. реЗулТАТИ оД рАбоТАТА нА ДЗр
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Во текот на 2016 година, ДЗР до Министерството за внатрешни работи 
не доставил ревизорски извештаи, бидејќи при вршење ревизија, кај 
субјектите не биле констатирани неправилности за кои би било надлежно 
да постапува МВР. 

Извршувајќи ја својата годишна програма за работа, дзр во 2016 година 
доставил 7 ревизорски извештаи до јавното обвинителство на република 
Македонија, за кои сè уште не добил повратен одговор. Институциите за 
кои се доставени ревизорските извештаи до јавното обвинителство во 
текот на 2016 година се следните: елС Кочани (сметка 630); Министерство 
за економија (сметка 337); ефикасност на преземените активности 
од страна на надлежните институции со цел подготовка на реките за 
заштита од ефектите на водите; јП Македонија пат; Министерство за 
образование и наука (сметка 637); јавна општинска установа дом за 
стари лица „Киро Крстевски - Платник“, Прилеп (сметка 787 и сметка 
903). 

Врз основа на информацијата добиена од ДЗР, дека се доставени 
ревизорски извештаи до Јавното обвинителство и до Државната 
комисија за спречување корупција, во текот на вториот квартал беа 
испратени по едно барање за пристап до информации од јавен карактер 
до институциите, за кои што се уште не е добиен одговор, со оглед на тоа 
дека рокот за добивање на одговор не е се уште пробиен. 

Во следниот извештаен период очекуваме дека ќе добиеме одговор на 
следните прашања:

• Дали во текот на 2015 и 2016 година, до Јавното обвинителство 
на Република Македонија/Државната комисија за спречување 
корупција се пратени ревизорски извештаи од страна на Државниот 
завод за ревизија, за кои е надлежно да постапува Јавното 
обвинителство /Државната омисија за спречување корупција? 

• Доколку се пратени, колку ревизорски извештаи се пратени и за кои 
институции?

• Дали се започнати и се завршени процедурите за постапување врз 
основа на пратените ревизорски извештаи, за кои институции и за 
која година?
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Во делот Правна релација помеѓу ДЗР и Собранието на РМ е предвидено 
да биде идентификувано дали разгледувањето на Годишниот извештај на 
ДЗР е во рамките на предвидениот период, дали се разгледуваат извештаи 
од ДЗР од страна на Собранието и комисиите, но и дали воопшто има 
повратни информации за извештајот од ДЗР од страна на Собранието. 
Исто така, предвидено е да се проверуваат карактерот и интензитетот 
на интеракција меѓу ДЗР и Собранието. ДЗР обезбедува поддршка за 
Собранието при исполнувањето на одговорностите преку идентификација 
и презентирање на нерегуларностите, случаите на незаконско работење 
и кога се работи за сомневање за случај на корупција и злоупотреба на 
службена положба. Соработката меѓу ДЗР и Собранието е пропишана во 
Законот за државна ревизија1. Граѓаните, пак, како даночни обврзници, 
преку своите претставници во Собранието, го имаат ДЗР за да се утврди 
ex-post дали генерираните приходи од даноците биле алоцирани и 
потрошени на најефикасен, најекономичен и најефективен начин од 
страна на Извршната власт. 

Со оглед на политичката ситуација во Македонија и сè уште целосно 
нефункционалното Собрание, мониторингот за релацијата на Собранието 
и ДЗР се одложува за некои од наредните квартали. 

Дополнителни информации во врска со податоците и наодите во 
Извештајот можат да се добијат на ваше барање до ЦЕА или во Извештајот 
од следењето на работата на ДЗР од првиот квартал. 

4. прАвнА релАцИјА помеѓу ДЗр    
    И собрАнИеТо нА рм

1 Закон за државна ревизија. 
http://www.finance.gov.mk/files/u11/ZAKON%20ZA%20DRZAVNA%20REVIZIJA-precisten%20tekst.pdf



Втор квартален извештај за периодот: 
01.01.2017 ‒ 31.03.2017 година


