Број: 09-3/12
Дата: 04.02.2010

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР
1. Предмет на овој Конечен извештај е извршената ревизија на финансиските
извештаи на Министерството за економија – сметка на основен буџет – 637, за 2008
година, кои се прикажани на страните 9 до 11.
2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој Извештај е извршена
согласно Законот за државна ревизија и Годишната програма за работа на
Државниот завод за ревизија.
3. За годината која и претходи на годината што е предмет на оваа ревизија, не е
вршена ревизија.
4. Финансиските извештаи од точка 1 на овој Конечен извештај, претставуваат
одговорност на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, застапувано
од:
Вера Рафајловска, министер, од 01.09.2006 година до 26.07.2008
година.
Д-р Фатмир Бесими, министер од 14.08.2008 година
5. Одговорност на ревизорите е да го издадат овој Конечен извештај, прикажан на
страните 1 до 9, и да дадат мислење за финансиските извештаи од точка 1,
засновано на извршената ревизија.
6. Ревизијата од точка 1 на овој Извештај е планирана и извршена во периодот од
09.09.2009 до 13.11.2009 година, од страна на тим на Државниот завод за ревизија.
7. Цел на ревизијата на финансиските извештаи од точка 1 на овој извештај е да
овозможи ревизорот да изрази мислење:
-

-

дали финансиските извештаи вистинито и објективно ја искажуваат
финансиската положба и резултатот на финансиските активности во
согласност со применетата законска регулатива и
дали е остварено законско и наменско користење на средствата кои
претставуваат државни расходи.
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8. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани на
годишната сметка составена според важечките прописи во Република Македонија
со извршени рекласификации поради добивање на појасна слика и со извесни
прифатени и спроведени корекции на финансиските извештаи од страна на
субјектот.
9. Ревизијата е извршена во согласност со Стандардите за Државна Ревизија на
Меѓународната организација на Врховните Ревизорски Институции (ИНТОСАИ) кои
се пропишани за примена во Република Македонија при вршењето на државната
ревизија. Овие стандарди бараат ревизијата да се планира и подготви, со цел да се
добие разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од значајни
погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува испитувања на докази, проценување
на користените сметководствени принципи, како и на важните проценки направени
од страна на раководството на субјектот од точка 1 на овој извештај, давање општа
оценка за презентацијата на финансиските извештаи и давање оценка за конкретни
финансиски трансакции. Веруваме дека извршената ревизија ни обезбедува
разумна основа за изразеното мислење.
10. На ден 20.01.2010 година под архивски број 09 3/9 примени се забелешки од
одговорното лице на субјектот за периодот за кој е вршена ревизија и на ден
26.01.2010 година под архивски број 09 3/1 примени се забелешки од законскиот
застапник по Претходниот извештај на овластениот државен ревизор. Истите се
разгледани и е одлучено следново:
–

–

Забелешките по точките 10.1.1, 10.1.2, 10.2.1, 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4, 10.4.1 и
точката 15 која се однесува на превземените мерки од страна на субјектот
по основ на препораките дадени во Конечниот извештај за 2005 година за
наодот во однос на концесиите не се прифаќаат од причини што
доставените докази немаат влијание на промена на наодите и дава
известување за мерките и активностите кои ќе се превземат.
Забелешката по точката 15 во однос на надзор и контрола на наменското
користење на трансферите се прифаќа поради дополнително доставениот
доказ –ревизорски извештај.

11. Со ревизијата на финансиските извештаи за 2008 година дадени како составен дел
на овој Конечен извештај, ревизијата го утврди следното:
11.1

Систем на интерни контроли

11.1.1. Со ревизијата на начинот и постапката за плаќање на надоместоците по
основ на концесии за детални геолошки истражувања и експлоатација на
минерални суровини констатирани се следниве неправилности:
- Ревизијата не можеше да се увери во целосноста и точноста на
приходите по основ на надомест за експлоатација на минералните
суровини, поради нецелосно обезбеден контролен механизам за
следење на експлоатираната минерална суровина искажана од
страна на концесионерите и соодветно уплатениот надоместок.
Согласно Законот за минерални суровини, контролата на
експлоатираната минерална суровина ја врши Државниот
инспекторат за техничка инспекција но истата не е доволна да
обезбеди уверување за реалноста и вистинитоста на прикажаните
количини. Ваквата појава во Република Македонија е присутна подолг
временски период, и истата не обезбедува заштита од евентуални
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измами и грешки во однос на објективното и вистинито прикажување
на параметрите кои ја одредуваат висината на овој вид надомест.
Тоа создава ризик од помалку платени надоместоци за ископаните
количини минерална суровина, односно помалку остварени приходи
во Буџетот на РМ и буџетите на општините.
Со цел да се надмине ваквата појава, со измените и дополнувањата
на Законот за минерални суровини од втората половина на 2008
година е предвидено концесионерот еднаш годишно да изврши
геодетско снимање и да изготви геодетски елаборат со пресметка на
откопаните количини на минерални суровини, во кој прецизно ќе се
дефинираат количините на ископаната минерална суровина, а
геодетскиот елаборат да го достави до министерството. На овој
начин, од 2009 година би се обезбедиле услови за утврдување на
реалните количини ископана минерална суровина, што претставува
основ за вршење соодветна контрола на уплатениот надомест од
страна на концесионерите.
- Министерството за економија нема донесено Правилник/упатство за
начинот на кој концесионерите при изведување на рударските работи
и вршењето на експлоатација на минерални суровини треба да ја
водат евиденцијата на ископаните количини на минерални суровини.
Индивидуалното водење на евиденција без пропишана форма и
содржина не е во согласност со Законот за минерални суровини и не
обезбедува унифицираност меѓу концесионерите што создава
тешкотии во вршењето на контролата од страна на Државниот
инспекторат за техничка инспекција.
11.1.2. Со извршениот увид во реализацијата на проектите за основни геолошки
истражувања и експлоатација и одржливо искористување на
минералните суровини констатирано е дека изведувачите на градежните
работи не доставуваат градежен дневник и градежна книга, а за проверка
на извршените работи министерството нема определено надзорен орган,
што не е во согласност со Законот за градење. По доставена времена
ситуација од страна на изведувачот, лицата од Секторот за минерални
суровини вршат увид на фактичката состојбата и подготвуваат записник
за извршените работи врз основа на кој се одобруваат средствата за
плаќање. Ваквиот контролен систем е недоволен да обезбеди уверување
дека работите се изведуваат во согласност со проектната документација
и техничките услови од тендерската документација. Tоа создава ризик
истите да бидат изведени по поинаква технологија на изведба, да се
вградуваат несоодветни материјали од определените со тендерската
документација, што има влијание врз постигнувањето на основните цели
на овие проекти.
Препораки
1. Одговорните лица во Секторот за минерални суровини да подготват
Правилник/упатство за начинот на водење на ископаните количини на
минерални суровини.
2. Одговорните лица во министерството да ангажираат надзорен орган кој
ќе врши проверка на извршените работи на проектите за основни
геолошки истражувања, а времените ситуации да бидат поткрепени со
градежен дневник и градежна книга.
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11.2 Неправилна примена на акти
11.2.1. Ревизијата изврши увид во Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работните места во министерството при што ги
констатира следниве слабости:
- Кон крајот на 2008 година министерството има донесено нов
Правилник за внатрешна организација и систематизација на
работните места. Анализирајќи ја функционалноста на новата
организациона структура утврдивме дека за одредени високи
раководни места, во однос на претходната систематизација е
намалено работното искуство и воопштен е критериумот за видот
на образование со што на тие работни места се распоредени
лица со несоодветно образование и недоволно работно искуство
за видот на работите кои ги извршуваат;
- Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација не
се предвидени звањата соработник и виш соработник, со што не
се создава можност за објективно унапредување според системот
на кариера, согласно Законот за државни службеници. На овој
начин е воспоставен систем на многу брзо унапредување на дел
од вработените во министерството, од работни места кои
предвидуваат извршување на наједноставни работни задачи
(помлад референт, помлад соработник) директно на работни
места за кои се предвидува извршување на најсложени работни
задачи (советник) или раководител на одделение со 2-3 години
работно искуство. Од избраниот примерок ревизијата утврди дека
во текот на 2008 година 6 лица се унапредени од работното место
помлад соработник во раководител на одделение или помошник
раководител на сектор, 13 лица се унапредени од позицијата
помлад соработник во советник, а едно лице од помлад референт
во советник. Ваквата состојба влијае на повеќе сегменти на
правилно и успешно функционирање на субјектот и го доведува
во прашање квалитетот на извршувањето на работните задачи;
- Во Правилникот за систематизација на работните места во
Државниот пазарен инспекторат, за работно место со звање
советник – државен пазарен инспектор не е предвидено работно
искуство во струката, што не е во согласност со Законот за
државни службеници, Законот за државен пазарен инспекторат и
насоките од Агенцијата за државни службеници за изготвување на
правилниците за систематизација и организација.
- Ревизијата изврши анализа на исполнувањето на условите кои се
потребни за распоредување на соодветните работни места
дефинирани со актот за систематизација при што констатира дека
дел од вработените во однос на докажување на потребното
работно искуство не доставиле потврда. Слабите интерни
контроли во делот на обезбедување докази за исполнување на
условите за одредено работно место ја доведуваат во прашање
објективноста на извршените унапредувања и нивната
усогласност со интерните акти на министерството.
11.2.2. Со Одлука на Владата на Република Македонија, на 31.12.2008 година
префрлени се средства на Националниот совет за претприемништво и
конкурентност (НСПК), во износ од 4.800 илјади денари од Програмата за
подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги за
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2008 година за поддршка и промовирање на развојот на кластерите
(економски поврзани субјекти). Помеѓу министерството и Советот не е
склучен договор со кој ќе се регулираат меѓусебните права и обврски,
ниту се прецизирани активностите што треба да се реализираат,
динамиката и рокот за нивното извршување како и казнените одредби во
случај на неисполнување на обврските. Со извршениот увид,
констатирано е дека до денот на ревизијата, Советот нема започнато со
активностите за поддршка и промовирање на развојот на кластерите
поради што 97% од средствата се неискористени, а министерството ги
нема испитано причините за ваквата состојба.
Ваквиот начин на доделување на средства има за последица нивно
нецелосно и ненавремено реализирање со што се создаваат услови за
нерационално, неекономично и неефикасно користење на буџетските
средства кои остануваат неискористени подолг период и се надвор од
трезорот на РМ, што не е во согласност со Законот за извршување на
Буџетот на РМ.
Препораки
1. Одговорните лица во министерството да извршат усогласување на
систематизацијата со одредбите од Законот за државни службеници и
Законот за државниот пазарен инспекторат и да обрнат внимание врз
системот на унапредување на вработените на повисоки работни позиции.
2. Одговорните лица во министерството да воспостават интерни контроли
преку кои ќе се врши проверка на комплетноста на документите потребни
за одредено работно место.
3. Одговорните лица во министерството да склучат договор со НСПК во кој
прецизно ќе се утврдат меѓусебните права и обврски, како и да се
преземат соодветни активности во насока на следење на начинот и
динамиката на реализацијата на доделените средства. Доколку не се
искористат средствата да се вратат во Трезорот при Министерството за
финансии.
11.3

Неправилно искажување на приходите/расходите

11.3.1. Во текот на 2008 година, на дел од вработените по основ на додаток за
прекувремена работа исплатени се средства во износ од 166 илјади
денари, без соодветна поткрепувачка документација, што не е во
согласност со Законот за сметководство на буџетите и буџетските
корисници. Исплатите се вршени врз основа на налози за работа
потпишани од министерот, но истите не се поткрепени со листи од
електронскиот систем на евиденција како доказ за прекувремените
работни часови. Поради тоа, искажуваме несигурност во поглед на
реалноста и објективноста на исплатените средства за прекувремени
работни часови.
11.3.2. Исплатени се средства за потрошено гориво во вкупен износ од 1.269
илјади денари без соодветна поткрепувачка документација, што не е во
согласност со Законот за сметководство на буџетите и буџетските
корисници. Лицата кои ги користат службените возила не изготвуваат
налози за користење на службените возила, и покрај тоа што
министерството има пропишано процедури за начинот на нивно
користење. Поради нефункционирањето на веќе воспоставените интерни
контроли ревизијата не можеше да се увери во реалноста и
објективноста на исплатените средства за потрошено гориво, односно
дали истите се направени за вршење на службени или приватни цели.
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11.3.3. Со Законот за основање на Агенцијата за поддршка на
претприемништво, министерството е надлежно да врши постојана и
целосна контрола на законитоста, правилноста и ажурноста на
работењето на Агенцијата, како и следење на интерните политики,
правила и процедури на работење. Во изминатите години
министерството нема извршено надзор и контрола врз нејзиното
работење, поради што ревизијата се воздржува од давање мислење за
наменското и законското користење на извршените трансфери на
Агенцијата во износ од 19.000 илјади денари.
11.3.4. Министерството во 2008 година склучило договор за испитување на
потенцијалот на Пелагониската котлина со јаглероден двооксид гас CO2
во износ од 12.989 илјади денари. Од вкупната вредност на договорот
испатени се само I-та и II-та времена ситуација во вкупен износ од 6.987
илјади денари. Во врска со реализацијата на договорот, ревизијата
изврши увид во целокупната документација и направи дополнителни
испитувања при што ги констатира следниве неправилности:
- Министерството нема ангажирано надзорен орган кој ќе врши
контрола на изведените градежни работи;
- Во изведувањето на истражната дупнатина-бунар 0,0-500,0 м.
изведувачот вградил челични црни цевки кои се различни по
квалитет од челичните цевки - инокс предвидени со тендерската
документација и договорот (точка 2.1.15 и позиција 1.1.15 од
техничката спецификација);
- Иако е вграден различен материјал од договорениот (црни цевки),
изведувачот во III-та времена ситуација не ја променил вредноста на
оваа позиција, односно истата е пресметана по цена за инокс цевки.
По сознанијата до кои дојде ревизијата, цената на вградените црни
цевки е за околу 3 пати пониска од инокс цевките и истата би ја
намалила вредноста на проектот за 20-30%;
- За изведените работи во III-та времена ситуација, подготвен е
извештај и записник од страна на лицата кои извршиле увид, каде е
наведена фактичката состојба на изведените работи и не се дадени
забелешки за нејзините отстапувања од тендерската документација;
- По добиените индиции за непочитување на договорот, во мај 2009
година министерот формирал комисија (од надворешни, внатрешни
стручни лица и изведувачот), да даде стручно мислење дали е
постигната целта на изведување на проектот. Во извештајот што го
доставила комисијата констатирана е истата состојба како и од
страна на ревизијата, која укажува на делумно постигнување на
основната цел на проектот дефинирана со договорот. Дадени се и
конкретни задачи на изведувачот од кои повеќето до денот на
ревизијата не се извршени.
Изведувањето на работите без присуство на надзор ангажиран од страна
на инвеститорот и проектантски надзор во поединечните фази на
реализација на договорот довело до несоодветно и неквалитетно
изведување на работите, односно, наместо бунар проектиран за траен
карактер изведен е бунар од времен карактер. Поради тоа, неизвесно е
дали истиот може да биде даден под концесија за експлоатација на
наведената минерална суровина или да се доделат дозволи за вршење
на детални геолошки истражувања, за што државата на долг рок би
добивала соодветен надомест. Во услови кога се направени суштински
измени во квалитетот на изведените работи и проектот не е целосно
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завршен согласно договорот, ревизијата изразува сомневање во
реалноста и објективноста на направените расходи по овој основ во
износ од 6.987 илјади денари.
Препораки
1. Одговорните лица во министерството да воспостават систем на интерни
контроли со кој би се обезбедило исплатата на прекувремените часови да се
врши врз основа на листите од електронската евиденција за реално
одработените дополнителни работни часови.
2. Одговорните лица во министерството да преземат мерки со кои ќе се
изготвуваат налози за користење на возилата за службени цели.
3. Внатрешната ревизија при Министерството за економија да изврши
контрола на работењето на Агенцијата за поддршка на претприемништвото.
4. Министерот да ја задолжи Комисијата да утврди дали изведувачот ги
реализирал обврските утврдени во извештајот, и во зависност од степенот
на нивната реализација да преземе соодветни мерки.
11.4

Ненаменско и незаконско користење на средствата

11.4.1. Министерството за економија во 2007 година има формирано Комисија
за полагање на испит за стекнување на звање на овластен стечаен
управник со мандат од 4 години. Со Правилникот за формата и
содржината на уверението, начинот на полагање на испитот за овластен
стечаен управник и Програмата за спроведување на курс за овластен
стечаен управник предвидено е дека за работата на членовите на
комисијата (надворешни и внатрешни) следува надомест во висина
определена со решение од министерот. Во 2008 година, на членовите
на комисијата исплатен е надомест во вкупен износ од 690 илјади денари
(190 илјади денари од сметката на основен буџет - 637 и 500 илјади
денари од сметката на основен буџет – 631). Исплатата е извршена по
два основа: 280 илјади како месечен паушален износ и 410 илјади
денари надомест за одржани испитни сесии. Ваквиот начин на двојна
исплата по ист основ не е во согласност со Законот за извршување на
Буџетот на РМ и има за ефект незаконски и ненаменски потрошени
средства.
Препорака
1. Министерот да утврди единствен начин на исплата и критериуми за
висината на надоместокот на членовите на комисијата за полагање на
испитот за стекнување на звање на овластен стечаен управник со интерен
акт.
12. Според наше мислење, финансиските извештаи ја претставуваат вистинито и
објективно, финансиската состојба на Министерството за економија – сметка на
основен буџет - 637, под 31 Декември 2008 година и резултатот од финансиските
активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со важечката
законска регулатива.
13. Според наше мислење, освен за наодите изнесени во точките 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3,
11.3.4, и 11.4.1 кај Министерството за економија – сметка на основен буџет - 637
остварено е законско и наменско користење на средствата во финансиските
трансакции кои претставуваат државни расходи за 2008 година.
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14. Прифатени и коригирани неправилности во текот на ревизијата
Во текот на ревизијата во сметководствената евиденција на министерството
извршени се корекции на позицијата материјални средства во подготовка и извори
на капитални средства. Овие позиции се намалени за износ од 26.956 илјади
денари за вредноста на инвестиционите вложувања кои се сопственост на
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони и истите треба да се
евидентираат во нивната сметководствена евиденција.
Корекциите се спроведени во налог број 132 од 21.10.2009 година.
15. Обелоденувања
Во сметководствената евиденција на министерството евидентирани се дадените
позајмици и кредити во периодот од 1992-1995 година од страна на поранешното
Министерство за стопанство за преструктуирање на 25 - те загубари и на другите
правни субјекти во вкупен износ од 105.974 илјади денари. Во 1999 година со
обединување на тогашното Министерство за стопанство, во Министерството за
економија овие побарувања се сметководствено евидентирани, и покрај тоа што
уште во моментот на преземањето истите биле застарени. Ваквата состојба е
последица на тоа што во најголем дел од случаите, од страна на одговорните лица
во министерството за стопанство навремено не биле превземени активности за
активирање на инструментите за обезбедување, или пак воопшто не биле
пријавени побарувања во стечајна маса во текот на стечајната постапка. Во текот
на 2007 формирана е посебна комисија која извршила попис на побарувањата и
изготвила информација до Владата на РМ за состојбата на побарувањата за
дадените позајмици и кредити, но до денот на ревизијата не е решена состојбата.
Имајќи предвид дека овие побарувања не можат реално да се наплатат ревизијата
препорачува Владата на РМ да донесе соодветна одлука за нивно разрешување,
согласно Законот за облигационите односи .
16. Превземени/непревземени мерки од страна на субјектот по основ на
препораките дадени во ревизорскиот извештај за 2005 година
Во однос на препораките дадени во Конечниот ревизорски извештај за 2005 година,
ревизијата констатира дека:
- за наодите во точката 10.1.1 и 10.1.2 10.1.4, 10.2.1 во однос на: расходите по
основ на Арбитражната судска постапка во Париз, поведените судски
спорови од вработените поради престанок на работниот однос,
реализацијата на Програмата за основни геолошки истражувања и пописот
на средствата и изворите на средства, субјектот постапил по дадените
препораки;
- за наодот во точката 10.1.3 во однос на концесиите делумно се превземени
мерки по препораките на ревизијата;

Скопје, 01.02. 2010 година

Овластен државен ревизор
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во 000 денари

Опис на позицијата

2008

2007

Приходи
Трансфери и донации
Вкупно приходи

359,334
359,334

606,064
606,064

Расходи
Тековни расходи
Плати, наемнини и надоместоци
Резерви и недефинирани расходи
Стоки и услуги
Субвенции и трансфери
Вкупно тековни расходи

173,960
2,651
108,815
35,983
321,409

156,034
105
90,826
307,287
554,252

37,925
37,925

51,812
51,812

359,334

606,064

Капитални расходи
Капитални расходи
Вкупно капитални расходи
Вкупно расходи
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ

во 000 денари

Опис на позицијата

2008

2007

Актива
Тековни средства
Парични средства
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции
Краткорочни финансиски побарувања
Побарувања од вработените
Активни временски разграничувања
Вкупно тековни средства

0
1,379
106,014
307
45,530
153,230

362,374
1,379
106,014
280
28,168
498,215

Постојани средства
Нематеријални средства
Материјални средства
Материјални средства во подготовка
Вкупно постојани средства

368,002
72,218
131,909
572,129

317,467
93,066
158,865
569,398

Вкупна актива

725,359

1,067,613

Пасива
Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи
Примени аванси, депозити и кауции
Обврски спрема државата и други институции
Финансиски и пресметковни односи
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема
вработените
Пасивни временски разграничувања
Вкупно тековни обврски

2,136
8
12
272

3,479
8
21
272

14,724
136,078
153,230

12,779
481,656
498,215

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

572,129
572,129

569,398
569,398

Вкупна пасива

725,359

1,067,613
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ПРЕГЛЕД
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2008 ГОДИНА

во 000 денари

О П И С

Останат
капитал
(залихи на
материјали,
резервни
делови и ситен
инвентар и
Државен јавен
хартии од
капитал
вредност)

Вкупно

Состојба 01.01.2008 година

569,398

-

569,398

Зголемување по основ на:

71,922

-

71,922

Вложувања во геолошки истражувања
Лиценци
Набавки на опрема
Прекнижувања од конто на конто и од
сметка на сметка
Донации

60,220
567
3,904

-

3,904

5,247
1,984

-

-

Намалување по основ на:
Отпис на капитални средства
Ревалоризација на отпишани
капитални средства
Амортизација
Прекнижување од конто на конто
Извршени корекции по налог на
ревизијата

69,191

-

69,191

39,698
2,537

-

39,698
-

26,956

-

-

572,129

-

572,129

Состојба 31.12.2008 година
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