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За овој извештај 
 
Клучните принципи на доброто владеење: транспарентноста и отчетноста на трошењето 

на јавните средства, се појдовна основа за јавноста да се запознае на кој начин се 

собираат, алоцираат/распределуваат и трошат тие средства. Транспарентноста и 

отчетноста односно капацитетот на институциите навремено и реално  да ги информираат 

граѓаните за  трошењата во рамките на самите институции, влева доверба кај граѓаните 

дека институциите ефикасно менаџираат со нивните средства. 

Државниот завод за ревизија (ДЗР) врши ревизија на економичноста, ефикасноста и 

регуларноста на трошењето на јавните пари од страна на институциите и претставува 

врховна ревизорска институција чија најважна цел е да придонесе јавните средства да се 

користат на најдобар можен начин.  

Овој извештај, е само продолжување на следењето кое Центарот за економски анализи 

(ЦЕА) го спроведе во соработка со Westminster Foundation for Democracy (WFD), преку 

проектот “Зајакнување на фискалната отчетност и транспарентност во Македонија” 

во насока на подобрување и зајакнување на врската помеѓу Државниот завод за ревизија 

и Собранието на Република Македонија, како две меѓусебно независни институции, а со 

цел зголемување на свесноста на граѓаните за да се запознаат со тоа како јавните 

институции ги користат нивните пари. Следењето на работата на ДЗР во рамките на 

Проектот се однесуваше на периодот 01/10/2016 – 31/03/2018, и повеќе може да се види на 

веб страницата на ЦЕА1.  

По промената на власта, и со изборот на новиот Главен државен ревизор, сакавме да 

направиме увид дали има промена во транспарентноста на врховната институција, 

попрецизно во опфатот на информациите кои се пласираат до јавноста.  

Така, преку поедноставена и прилагодена методологија направивме преглед на 

работата на ДЗР во додека во периодот 01/01/2020-30/04/2020, и заклучоците се 

истакнати во овој Извештај . 

 

 

                     
1 https://cea.org.mk/sledene-na-rabotata-na-dzr-infografik/ 

https://cea.org.mk/sledene-na-rabotata-na-drz-1-oktomvri-31-dekemvri/ 

https://cea.org.mk/otsena-na-zakonodavnite-regulatorni-odredbi-povrzani-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija-

dzr/ 

https://cea.org.mk/analiza-od-sledeneto-na-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija-kvartalen-izveshtaj-br-3/ 

https://cea.org.mk/preku-drzhavna-revizija-pogolema-finansiska-transparentnost-vo-makedonija/ 

https://cea.org.mk/analiza-od-sledeneto-na-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija/ 

https://cea.org.mk/sledene-na-rabotata-na-dzr-infografik/
https://cea.org.mk/sledene-na-rabotata-na-drz-1-oktomvri-31-dekemvri/
https://cea.org.mk/otsena-na-zakonodavnite-regulatorni-odredbi-povrzani-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija-dzr/
https://cea.org.mk/otsena-na-zakonodavnite-regulatorni-odredbi-povrzani-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija-dzr/
https://cea.org.mk/analiza-od-sledeneto-na-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija-kvartalen-izveshtaj-br-3/
https://cea.org.mk/preku-drzhavna-revizija-pogolema-finansiska-transparentnost-vo-makedonija/
https://cea.org.mk/analiza-od-sledeneto-na-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija/
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Наоди од следењето на транспарентноста на ДЗР 
 
 Избран е Главен Државен Ревизор, 
 Воспоставена  е нова и унапредена веб платформа на ДЗР која го олеснува 

пристапот до информации,  
 Назначени се стручни лица за односи со јавноста и медиумите, 
 Воведена е категорија за поднесување на Барање за ревизии по стандардизирана 

форма, 
 Зголемено е појавување на претставници на ДЗР во јавноста, преку гостување во 

емисии, прес конференции, и други форми на медиумско појавување,  
 Воведена е пракса за известување на засегнатите страни за објавен ревизорски 

извештај на страницата на ДЗР, како и испракање на Апстракт на извештаите за 
полесно и полесно разбирање на ревизорските извештаи, 

 Потпишан е Меморандум за соработка со ЗНМ, со цел унапредување на 
транспарентноста и отчетноста во работењето на институциите, како и точното и 
навремено информирање на граѓаните. 

 Овозможено е поднесување на Барање за ревизија од засегнати страни кое е 
едноставно, на лесно забележлив дел од веб-страницата. 

 

 

Транспарентност на ДЗР 
 

1.1. Информирање на јавноста преку веб-страница 

 
Почетна точка на спроведување на мониторингот на транспарентноста на ДЗР е преглед 
на информациите кои се пласираат на веб страницата на врховната институција. 
Разгледувајќи ја веб страницата на ДЗР, може да се забележи дека споредено со 
мониторинг извештаите на работата на ДЗР во 2017 година (https://cea.org.mk/analiza-od-
sledeneto-na-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija-kvartalen-izveshtaj-br-3/), истата е 
обновена и унапредена. Воведени се нови категории на почетната страна, кои 
овозможуваат полесна навигација низ страницата и полесен преглед на информациите.  
Врз основа на прегледаните информации во делот Соопштенија – Односи со јавност, 
утврдено е дека: Институцијата во последните два–три месеци има по една до две 
вести/известувања за јавноста во еден месец, што е разбирливо со оглед на 
ситуацијата со COVID-19, и воопшто намалената општествена активност. Во месеците 
јануари и февруари, институцијата има по осум објави, што значи зголемување на 
бројот на инфромации кои се пласираат за заинтересираните страни во споредба со 
резултатите од мониторингот кој беше спроведуван во тект на 2017/18.  Содржината 
на објавените сооштенија се протоколарни средби или конференции, како и споделување 
на инфомации за пректи во кои е вклучен ДЗР, како и споделување на информативни 
објави за документи кои ДЗР ги изготвил.  Исто така, во соопштенијата можат да се 
забележат и меморандуми за соработка, како  и на преземени иницијативи од страна на 
ДЗР.  

https://cea.org.mk/analiza-od-sledeneto-na-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija-kvartalen-izveshtaj-br-3/
https://cea.org.mk/analiza-od-sledeneto-na-rabotata-na-drzhavniot-zavod-za-revizija-kvartalen-izveshtaj-br-3/
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Дел од препораките кои беа давани во предходните периоди, се однесуваа на 
објавување на што повеќе информации кои се од интерес на граѓаните  и другите 
засегнати страни, кои забележително е дека почнуваат да се спроведуваат. 
 
Во текот на 2020 година назначен е ГДР на ДЗР кој активно е вклучен во активностите на 
ДЗР со засегнатите страни. Од април 2020 година, со цел остварувањето на службена 
комуникација со кабинетот на главниот државен ревизор, заменикот на главниот државен 
ревизор и за сите други службени потреби како и за потреба од испорака/достава на 
службена документација до Државниот завод за ревизија назначени се стручни одговорни 
лица за координација и остварување на контакт. Дополнително, во минатото постоеше 
едно назначено лице за односи со јавноста, а сега се назначени две лица за односи со 
медиуми. 

Додека во претходниот период на следење, речиси беше невозможно да се забележи 
службено лице од ДЗР да гостува во емисии, пресконференции, или да дава било какви 
изјави, сега, може да се забележи дека од крајот на 2019 до мај 2020 на веб страната на 
ДЗР се објавени 6 видеа на кои претставници на ДЗР се појавуваат во медиумите. Иако во 
моментов не може со сигурност да кажеме, но бројката на телевизиски појавувања на 
претставници на ДЗР, меѓу кои и Главниот државен ревизор, е поголема. Видеата со 
медиумски појавувања на претставниците на ДЗР се поставени во посебна категорија, 
Видео медии, лесно за пронаоѓање. Единствено, категоријата ДЗР во медиумите се уште 
е неактивна и непотполнета. 

ДЗР објавува информации за проекти кои ги спроведува или во кои учествува, но и 
споделува информација за објавување на новоиздаден (стратешки) документ во рамките 
на нивното работење, како и информации за склучување на нови соработки.  

Во однос на препораките од претходниот период за техничко оптимизирање на веб 
страницата од сите аспекти на лесно пребарување и интеракција со засегнати страни, може 
да се забележи дека ДЗР во изминатиот период работел на имплементирање на 
препораките, воспоставувајќи нова веб платформа, која е попрегледна. Овие барања беа 
со цел да се постигне полесен пристап до информации за граѓаните, институциите и 
медиумите за активностите на ДЗР, како и за резултатите од работата на институцијата и 
истите беа во согласност со  последната ИТ стратегија за 2018-2022, која има за цел да ја 
зголеми ефикасноста на информацискиот систем на ДЗР.  

Новата веб страница овозможува полесен преглед на документите на ДЗР, особено на 
ревизорските извештаи, кои можат да се пребаруваат по година, вид на ревизија и субјект. 
Сепак, засебните ревизорски извештаи во внатрешноста на текстот низ документот 
не можат да овозможат пребарување под клучен збор.  

Дополнително, една од препораките во претходниот период беше да се нагласи 
значењето и можноста  на секој кој има сомнение за некаква злоупотреба на јавните 
средства, да испрати Барање за вршење ревизија. Со новата веб страница, 
поднесувањето на Барање за ревизија е едноставно, на лесно забележлив дел од 

http://dzr.mk/Uploads/IT_Strategija_na_DZR_2018_2022_REDUCE_WEB.pdf
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страницата и по стандзардизирана форма која ќе му помогне на секој заинтересиран 
да го структурира своето Барање.  
 

    
1.2. Комуникација со ДЗР 
 

Со оглед на тоа што ДЗР го има унапредено пристапот на веб страницата, истакнувајќи ги 
и зголемувајќи го бројот на назначени лица за контакт со јавноста и медиумите, може да се 
заклучи дека комуникацијата на ДЗР со засегнатите страни е една од приоритетите на 
врховната институција. Дополнително,  ДЗР и Здружението на новинарите на Македонија 
(ЗНМ) во текот на 2020 имаат потпишано Меморандум за соработка, во кој централно место 
завзема блиската заемна соработка која треба да се интензивира во периодот кој следува. 
Меморандумот се очекува да овозможи услови за поблиска соработка помеѓу ЗНМ и ДЗР 
во насока на организација на заеднички работилници и активности со цел унапредување 
на транспарентноста и отчетноста во работењето на институциите, како и точното и 
навремено информирање на граѓаните. 
 
Уште еден пример за добра пракса е и известувањењето кое се праќа од страна на 
ДЗР по објавен ревизорски извештај на веб страницата на институцијата заедно со 
апстрактите. Ова ќе им помогне и ќе ги мотивира истражувачките организации но и 
медумите да ја проверат содржината на ревизорскиот извештај.  
 
Како дополнување на пораката со која се испраќа информација за објавениот 
ревизорски извештај, се испраќа и Апстракт на извештаите за полесно и побрзо 
разбирање на ревизорските извештаи кој е стилизиран за полесно разбирање од 
страна на пошироката јавност. 
 
Доколку се направи паралела со резултатите од следењето на транспаретноста на 
ДЗР во минатото и сега, можеме да истакнеме дека строгата формалност која беше 
забележана на почетокот од страна на институцијата е надмината, преку 
воспоставување на доверба за партнерско делување кое има повисока цел-
информираност на граѓаните за работата на институцијата.  
 
Забележана е поголема отвореност и иницијатива за градење долгорочна соработка меѓу 
ДЗР и засегнатите страни. Според искуството, ДЗР се повеќе ја забележува потребата за 
непосредна соработка и консултација при дообјаснување на работи кои се поврзани со 
работата на ДЗР. Се очекува Меморандумот за соработка со ЗНМ да придонесе кон 
подобро разбирање на проблематиката со државната ревизија од страна на медиумите и 
јавноста со цел јасно и објективно известување за користењето на јавните средства од 
страна на јавните институции.  
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Транспаретност на буџетскиот процес (Open budget transparency) и 

улогата на Надзорот над буџетскиот процес 
 
Македонија направи прогрес во објавување на клучни информации кои може да и помогнат 
на јавноста да ги разбере буџетските политики, одлучувањето и резултатите според 
последното истражување (International Budget Partnership) и сега е измерена на 41 од 
можни 100 што е помалку од потребното 61 која мерка се смета за праг за информирана 
јавна дебата.  
 

 
 

При мерењето на буџетската транспарентносто одобено се мери и Надзорот над буџетите 

и буџетскиот процес и буџетскиот циклус, врз основа на улогата што ја имаат 

Собранието и ДЗР во буџетскиот процес.  
 
Според OBS (Open Budget Survey), законодавната власт и ДЗР, заедно, обезбедуваат 
ограничен надзор за време на буџетскиот процес, со средна оцена на надзорот  од 54 (од 
можни 100). Разгледувано индивидуално, силината на надзорот на секоја институција е 
прикажана подолу: 
 

https://www.internationalbudget.org/
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За зајакнување на независноста и подобрување на надзорот од страна на Државниот 
завод за ревизија, се препорачуваат следниве активности: 

• Ревизорските процеси да бидат разгледани од независна агенција (ДЗР е 
потребно да направи peer review). 

• Независноста на ДЗР да биде признаена во Уставот  
 
 
 
 
 
 
 


