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Зошто се  важни  ревизорските извештаи за Парламентот?

•	 Парламентот врши  контрола на работењето на 
извршната власт:

 » Дали извршната власт работи во согласност 
со законите и прописите?

 » Дали извршната власт го троши буџетот за  
утврдени цели и намени?

 » Дали финансискиот менаџмент на 
институциите функционира добро?

 » Дали ја добиваме вистинската вредност за 
потрошените пари?

Парламентот  има обврска да ја повика на одговорност Владата  
доколку одговорите на овие прашања се неповолни. Но, за да 
постапи Парламентот согласно своите надлежности треба да 
има реални и објективни  информации.

•	 Државниот завод за ревизија преку ревизорските 
извештаи  обезбедува  објективни  и сигурни 
информации за Парламентот.

            1         Вовед  ВоВед1
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Мисија

Државниот завод за ревизија (ДЗР) е врховна ревизорска 
институција во Република Македонија, чија цел е навремено и 
објективно да го информира Парламентот, Владата и другите 
носители на јавни функции, за наодите од спроведените ревизии. 

Државниот завод за ревизија го поддржува Парламентот на 
Република Македонија во спроведување на неговите надлежности 
преку утврдување и обелоденување на неправилности, случаи 
на незаконско постапување и можни случаи на корупција и 
злоупотреба на службена должност.

ДЗР дава јасни и ефективни препораки, со што го поттикнува 
доброто управување со државните институции и корисниците на 
јавните средства. На тој начин ДЗР им помага на граѓаните на 
Република Македонија да живеат подобро. 

НезависНост

Како независен надворешен ревизор ДЗР врши ревизија на 
јавните приходи и јавните расходи во согласност со ревизорските 
стандарди на Меѓународната организација на врховни 
ревизорски институции (иНтосаи).

Независноста на ДзР е гарантирана со законот за државна 
ревизија. со овој закон се регулира позицијата на ДзР. законот 
му дава на ДзР широк мандат да врши ревизии на регуларност 
и на успешност, со пристап до сите неопходни информации 
и има надлежност да го известува Парламентот за своите 
мислења и заклучоци. ДзР има финансиска независност и 
овластување да управува со сопствените ресурси. ДзР има 
слобода да одлучува за предметот и содржината на ревизиите 
и има доволно механизми за следење на препораките, за да 
биде сигурен дека субјектите соодветно ги имплементирале 
препораките дадени во ревизорските извештаи.
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2.1. Ревизии На РегулаРНост 
и Ревизии На усПешНост

ДЗР спроведува ревизии на регуларност и ревизии на успешност.

•	 Што е ревизија на регуларност?

 Кај ревизијата на регуларност ДЗР го изразува своето 
професионално мислење за следниве прашања:

•	 Дали расходите и приходите во буџетот се прикажани 
вистинито и објективно во согласност со законската 
регулатива и 

•	 Дали активностите, финансиските трансакции и 
информациите вклучени во финансиските извештаи 
се во согласност со законската регулатива, 
упатствата и воспоставената пракса?

Ревизиите на регуларност се важни бидејќи му помагаат на 
Парламентот да одлучи дали може да се потпре на финансиските 
извештаи и дали субјектот работи во согласност со правилата. 
Затоа ние се обидуваме да ги усогласиме нашите ревизии 
со потребите на Парламентот, за тој да може оптимално да ја 
искористи нашата работа во извршување на своите законодавни 
задачи при разгледување на работата на субјектите на ревизија.

РеВизоРски 
изВештаи2

        2       Ревизорски извеш
таи 
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Пример за ревизија на регуларност е извршената ревизија 
на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност кај 
Министерство за економија. Извештајот содржи значајни 
прeпораки за постојниот систем на внатрешна контрола на 
сите нивоа, за извршениот попис на средствата и нивните 
извори, на побарувањата и обврските, како и за исплатата на 
субвенции во туризмот. 

•	 Што е ревизија на успешност?

Кај ревизијата на успешност ДЗР истражува и донесува 
заклучок дали одредени активности на субјектот на ревизија 
ги задоволуваат стандардите на економичност, ефикасност и 
ефективност.

Ревизиите на успешност се важни бидејќи му помагаат на 
Парламентот да оцени до кој степен е успешна политиката на 
извршната власт и дали истата треба да се пренасочи.

Пример за ревизија на успешност е извршената ревизија 
на ефикасноста на задоволување на критериумите и на 
условите во кои работат градинките.  Целта на оваа 
ревизија беше да одговори на прашањето дали законската 
регулатива и критериумите за функционирање на градинките 
и релевантните надлежни институции обезбедуваат 
соодветна грижа и воспитување преку целосно и рационално 
искористување на човечките, просторните и финансиските 
ресурси. Состојбата искажана во ревизорскиот извештај е 
резултат од ревизорските постапки чија цел е да обезбеди 
објективна и реална проценка и да даде јасни препораки кои 
надлежните институции треба да ги имплементираат. 

Околу 91% од сите извештаи на ДЗР се од извршени ревизии 
на регуларност. Фокусот врз регуларноста е неопходен бидејќи 
ДЗР открива неправилности во 26% од случаите. Околу 9% од 
извештаите на ДЗР се од извршени ревизии на успешност. За 
Парламентот се важни мислењата за регуларност, но и заклучоците 
за успешност во работењето на извршната власт. Затоа ДЗР се 
труди да го зголеми бројот на ревизиите на успешност. 
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2.2. ФоРМа и соДРжиНа На извештај 

Секој извештај на ДЗР има дефинирана структура. Ова му 
овозможува на читателот брзо да го најде она што му е потребно. 
Еден извештај ги содржи следните елементи:

•	 Резиме – ги обезбедува главните заклучоци и 
мислења од ревизијата, вклучително и препораки 
за надминување на откриените неправилности. 
Резимето исто така обезбедува информации за 
напредокот во имплементирање на препораките од 
претходните ревизии и главните наоди кои довеле 
до заклучоци;

•	 вовед – го претставува субјектот на ревизија и видот 
на ревизија која е извршена; 

•	 Цел и делокруг на ревизијата - ги претставува 
заснованоста на финансиските извештаи и 
усогласеноста со стандарди и методологија во 
периодот на вршење на ревизијата;

•	 упатување кон претходна ревизија/
имплементирање на препораки - се презентираат 
резултатите од спроведувањето на препораките;

•	 Наоди и препораки - ги прикажува наодите од 
ревизијата на логичен начин, прикажувајќи како ДЗР 
го формира своето мислење/заклучок. Препораките 
треба да бидат упатени кон разрешување на 
причините за идентификуваните проблеми;

•	 Ревизорско мислење - секоја ревизија на 
регуларност завршува со изразување на ревизорско 
мислење по прашањата споменати во точка 2.1, 
додека ревизија на успешност завршува со заклучок 
за прашања споменати во истата точка.
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2.3. Кои извештаи На ДзР баРаат ПосебНо вНиМаНие?

Сите извештаи на ДЗР се важни, но некои бараат посебно 
внимание од страна на Парламентот. Таков е случајот со:

•	 Извештаи кои содржат  заклучоци или препораки со 
кои субјектот на ревизија не се согласил;

•	 Извештаи кои содржат  проблеми кои се повторуваат 
со години;

•	 Извештаи за области со висок ризик или значителна 
финансиска важност;

•	 Извештаи со негативно мислење за регуларноста, и др.

2.4.  КаДе Може Да се НајДат извештаите На ДзР

ДЗР ги објавува извештаите на веб страницата на ДЗР и ги 
доставува до Парламентот. 
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3.1.  МаНДат На ДзР

Според Законот за државна ревизија во Република Македонија  
предмет на државната ревизија се следните институции:

•	 Собранието на Република Македонија;

•	 Претседателот на Република Македонија;

•	 Буџетот на Република Македонија;

•	 буџетите на единиците на локалната самоуправа;

•	 буџетите на фондовите;

•	 корисниците и единките корисници на средства 
од буџетите;

•	 јавните претпријатија;

•	 Народната банка на Република Македонија;

•	 правните лица во кои државата е доминантен 
акционер;

•	 политичките партии финансирани од средства на 
Буџетот;

•	 агенциите и други институции основани со закон;

•	 други институции финансирани од јавни средства;

•	 корисници на средства од Европската унија и 
други меѓународни институции.

Мандат и 
оВластуВања3

       3      М
андат и овластувањ

а на д
зР
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Исто така, ревизија на Буџетот на Република Македонија и 
Буџетите на фондовите се врши секоја година, додека државна 
ревизија на другите субјекти, наброени погоре, се врши во 
согласност со Годишната програма за работа на ДЗР. 

3.2. ПРистаП На ДзР До иНФоРМаЦии 

Законот за државна ревизија му обезбедува на ДЗР пристап 
до информации. Овластените државни ревизори и државните 
ревизори, при вршење на ревизија имаат слободен пристап до 
службените простории и имотот на субјектот, имаат право на 
увид во евиденцијата, формуларите и другата документација, 
електронските податоци и информационите системи, како и да 
бараат објаснување од претставници на субјектот на ревизија за 
сите прашања релевантни за ревизорската постапка. 

Мандатот и надлежностите на ДЗР за барање пристап до сите 
информации го става ДЗР во единствена позиција да обезбеди 
за Парламентот мислења и заклучоци за прашања поврзани со 
регуларноста и успешното работење на извршната власт. 
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Методологија и 
кВалитет4

         4         М
етодологија и квалитет

Методологијата за работа на ДЗР и обезбедувањето квалитет 
гарантира дека извештаите се објективни, сигурни, квалитетни и 
релевантни.

4.1. изготвување На РевизоРсКа ПРогРаМа

Ревизиите се вршат согласно годишната програма на Државниот 
завод за ревизија, која ја донесува главниот државен ревизор.

Субјектите кои се вклучени во годишната програма се избираат 
врз основа на утврдени критериуми како на пример: степенот на 
ризичност, видот и тежината на наодите од претходно извршените 
ревизии, видот и степенот на преземените и спроведени 
мерки согласно препораките на овластениот државен ревизор, 
сознанијата, информациите и индициите за незаконско и 
ненаменско трошење на јавните средства и друго. Вкупниот број 
на субјекти, кои се предмет на ревизија на сите нивоа, изнесува 
околу 1.300 субјекти.

Исто така, при изготвување на годишната програма, се земаат 
предвид и барањата за вршење ревизија доставени од одделни 
субјекти во текот на годината.
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4.2. ПРоЦес На Ревизија

Секоја ревизија се одвива според следниов редослед:

•	 Фаза на пред планирање: собирање информации, 
прелиминарно оценување на системот и на 
контролите, утврдување на ревизорските цели и 
вршење почетна проценка на неопходните средства 
и временска рамка за извршување на задачата;

•	 Фаза на планирање – разгледување на ревизорскиот 
план, комуникација со субјектот, изготвување 
ревизорски програми, избор на критериуми и 
одобрување на планот;

•	 Фаза на извршување – добивање ревизорски 
докази, извлекување заклучоци, добивање наоди 
од фактичката состојба според критериумите. Секој 
наод ќе биде поткрепен со доволно докази. Во 
оваа фаза субјектот добива можност да ги провери 
доказите врз кои се базира ревизорското мислење;

•	 Фаза на известување – формулирање заклучоци, 
препораки, усогласување на искористените со 
планираните средства за работа;

•	 Фаза по известување – следење на ефектите од 
извршената ревизија.
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4.3. КоНтРола На Квалитет На Ревизиите 

Контролата на квалитетот е многу важна за секоја институција, 
па така и за ДЗР.  Контролата претставува процес преку кој една 
врховна ревизорска институција го оценува системот за контрола 
на квалитетот и доследноста на ревизорската активност. Контрола 
на квалитетот може да се врши во текот на самата ревизија (т.н 
жешка контрола) и по завршување на ревизијата (т.н студена 
контрола).

Контрола на квалитетот (жешка контрола) се дефинира како 
“политики и процедури преку кои ДЗР обезбедува сите фази на 
процесот на ревизија (планирање, извршување на ревизијата 
и известување) да се спроведуваат согласно стандардите, 
правилата, процедурите и најдобрата меѓународна пракса“.

Обезбедување на квалитетот (студена ревизија) се фокусира на 
следниве клучни прашања:

•	 Дали ревизорските планови се квалитетни и дали се 
следат во пракса?

•	 Дали ревизорската методологија е соодветна и 
ефикасна?

•	 Дали ревизорските наоди се поткрепени со 
документирани докази?

•	 Дали процедурите на контролата на квалитетот се 
точно спроведени од страна на одговорните лица во 
текот на ревизијата?

Проверките на квалитет на извршените ревизии Државниот 
завод за ревизија ги врши согласно со годишен план и програма 
изготвени врз основа на објективни критериуми за селекција на 
ревизии кои ќе бидат предмет на проверка. Проверката се врши 
од страна на независен и стручен тим. 

Надворешна проверка на работењето на Државниот завод за 
ревизија се извршува со ангажирање на надворешна организација 
(друга ВРИ или приватна ревизорска институција).



15

4.4.  ДРжавНи РевизоРи

Државна ревизија вршат овластени државни ревизори и државни 
ревизори вработени во ДЗР.

Овластен државен ревизор е професионално лице кое поседува 
сертификат за овластен државен ревизор и ги задоволува 
другите услови пропишани со Законот за државна ревизија (да 
е државјанин на Република Македонија, да има диплома за 
завршен економски, правен, ИТ или друг соодветен факултет 
за вршење на ревизија и да потпише изјава дека ќе ги почитува 
правилата на Кодексот за етика на ИНТОСАИ)

Овластен државен ревизор врши ревизија како член на тим 
составен од државни ревизори, кои  извршуваат ревизорска 
работа под супервизија на овластен државен ревизор.

Овластен државен ревизор и државен ревизор не смее да биде 
член на орган на политичка партија, член на управен одбор, 
надзорен одбор или било кој друг орган кај друго правно лице.
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5.1. МеѓуНаРоДНа МРежа

•	 Државниот завод за ревизија е член на ИНТОСАИ 
( Меѓународна организација на врховни ревизорски 
институции) од 2001 година, а од 2002 година е член 
на ЕУРОСАИ ( Европска организација на врховни 
ревизорски институции). ДЗР од 2005 година е 
активен член на мрежата која ја сочинуваат ВРИ 
на земјите кандидати и потенцијални кандидати за 
членство во ЕУ и Европскиот суд на ревизори во 
Луксембург;

•	 Надлежностите на ДЗР произлегуваат од основните 
принципи на Лима и Мексико декларацијата и 
Декларацијата од Токио во кои се дефинираат 
- основните правила и насоки за вршење на 
ревизијата, независноста на Врховните ревизорски 
институции (ВРИ) и нивната улога во зголемување 
на отчетноста; 

•	 Воедно, со резулуцијата А/66/209 на Генералното 
собрание на ОН, од декември 2011 година, уште 
еднаш се потврди улогата и значењето на ВРИ во 
унапредување и зголемување на ефикасноста, 
отчетноста, ефективноста и транспарентноста на 
јавната администрација.

МеѓунаРодна 
пРакса5

         5           М
еѓународна  пракса    
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5.2. Кус освРт На оДНосите Меѓу вРи и 
ПаРлаМеНтите во ДРуги зеМји

5.2.1. врховните ревизорски институции и парламентите  си 
требаат едни на други

Врховната ревизорска институција сама не може да направи ништо. 
Нејзините извештаи може да содржат неправилности откриени во 
управувањето, но самата нема надлежности врз министерствата 
за да менува нешто. Во повеќето современи земји ВРИ нема 
судски овластувања. Без соодветна поддршка работењето на 
врховната ревизорска институција е нецелисходно. Најголем дел 
од врховните ревизорски институции согледуваат дека им треба 
поддршка од парламентот за да ги зајакнат своите заклучоци и да 
ги реализираат своите препораки. Во исто време, парламентите 
разбираат дека извештаите од врховните ревизорски институции 
може да бидат од голема важност во спроведување на нивната 
работа, а тоа е контролата врз извршната власт и подобрување 
на управувањето. Така, врховните ревизорски институции и 
парламентите се упатени едни на други со цел и едните и другите 
да бидат колку е можно поефективни.

5.2.2. односи меѓу парламентот и врховната ревизорска 
институција во различни земји

Начинот на кој се организирани односите меѓу ВРИ и парламентот 
во државите се разликува во процедурите за разгледување 
на ревизорските извештаи во парламентите. Ова влијае врз 
степенот до кој ревизорските извештаи се ефективно користени 
во парламентот за контрола врз извршната власт.

Многу земји имаат посебно назначена парламентарна комисија, 
која се нарекува комисија за јавни расходи и ги разгледува 
ревизорските извештаи од ВРИ. Дискусијата за ревизорските 
извештаи се одвива во комисијата со задолжително присуство на 
министерот и претставници од ВРИ.. Често пати, самата комисија 
формира свое мислење врз основа на ревизорскиот извештај и 
дискусиите по истиот, кое потоа се изнесува пред парламентот на 
пленарна седница.
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Посебно назначена парламентарна комисија може да обезбеди 
многу корисни услуги за парламентот со подготовки за дискусија, 
на пример со тоа што ќе се погрижи да се обрне внимание на 
најважните заклучоци и препораки од ревизорските извештаи. 
Британскиот модел е копиран во многу земји, на пример во 
Словенија. 

Работење со извештаи од ВРИ во Обединетото Кралство

Во Обединетото Кралство (ОК) извештаите од Националниот 
завод за ревизија  автоматски се доставуваат до Комисијата 
за јавни финансии за разгледување.  Расправи во Комисијата 
се држат речиси секоја недела кога заседава Парламентот  и 
главниот ревизор лично присуствува на истите. Претставници 
од владини институции се повикуваат на овие расправи, при 
што главниот државен ревизор и ревизорите даваат коментари 
и одговори поврзани со нивните наоди. Комисијата ги зема 
предвид и ги разгледува сведочењата на претставниците на 
институциите и потоа поднесува извештај до Парламентот 
за понатамошно дејствување. Често пати, има препораки кои 
бараат активности на следење од страна на главниот ревизор. 
Понекогаш, исто така, главниот ревизор е повикан како сведок 
кај други парламентарни комисии, кога е потребно тие да се 
фокусираат на финансиски и оперативни прашања поврзани 
со нивното овластување.  

Словенечката комисија за контрола врз јавните финансии

Словенечка комисија за контрола врз јавните финансии 
има постојана процедура за работење со ревизорските 
извештаи. Комисијата ги доставува извештаите на пленарни 
седници на парламентот со свое мислење за заклучоците од 
извештаите од Судот за ревизија.  Голем број од извештаите 
не се разгледуваат пленарно, освен годишниот извештај на 
Судот, извештаите кои се однесуваат на државниот буџет и 
околу пет други важни извештаи.  Состаноците на комисијата 
и записниците од нив се отворени за јавноста, како и најголем 
дел од извештаите од Комисијата.
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Други земји го одбрале моделот каде што разгледувањето на 
извештаите поднесени од страна на врховната ревизорска 
институција не е ограничено  само на една посебна комисија. 

Постојат многу различни форми и модели, почнувајќи од 
холандскиот модел, во кој постои комисија слична на комисијата 
за јавни финансии, која има координативна улога, до форми кај 
кои не постои конкретно назначена комисија.  Сепак, последната 
варијанта е  многу поретка.

Во неколку земји, на пример во Унгарија, Чешката Република 
и Естонија, разгледувањето на ревизорските извештаи не е 
ограничено само на една посебна комисија, туку на повеќе 
парламентарни комисии од одредена област.

Во холандскиот парламент претставници од врховната ревизорска 
институција се состануваат со релевантната комисија за одредена 
област и ја брифираат за односниот ревизорски извештај. На 
овој состанок, врховната ревизорска институција ги претставува 

Унгарија: вклученост на други парламентарни комисии 
во работењето со ревизорските извештаи

Во унгарскиот Парламент, извештаите од ВРИ ги разгледува 
онаа парламентарна комисија  која ја покрива областа на 
која се однесува прашањето. Извештаите од државната 
ревизорска институција за завршните сметки, на пример, ги 
разгледуваат речиси сите комисии. Извештајот за финансиско 
раководење на Унгарската новинска агенција во 2007 година 
беше разгледуван од Комисијата за култура и Комисијата за 
медиуми, како и од Комисијата за јавни финансии и буџет. 
За Извештајот за активностите на унгарската Државна 
компанија за приватизација во  2007 година расправаше 
Комисијата за економска и информатичка технологија и 
Комисијата за заштита на животната средина. Извештајот 
од ревизијата на искористување на ЕУ фондовите во 2007 
година беше разгледуван од привремена комисија, која ја 
следи имплементацијата на новиот унгарски план за развој.
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најважните заклучоци и препораки на ревизијата (обично со 
визуелна презентација), при што членовите на парламентот 
можат да поставуваат прашања. Бидејќи ова е затворена сесија, 
прашањата се повеќе технички отколку од политичка природа. 
Ваквите состаноци ги организира Комисијата за јавни расходи, 
која е назначена како постојана комисија за работа со ревизорски 
извештаи. Меѓутоа, за разлика од британската комисија, оваа, 
во холандскиот парламент има повеќе координативна улога и 
може да се смета за полесна форма отколку комисијата за јавни 
финансии. 

Во многу земји комисијата изготвува свој извештај за да послужи 
како основа за дискусија. Ваквите извештаи може да ги изготви 
претседавачот на комисијата, членовите или персоналот. Во 
земји како што е Романија, Словачка, Естонија или Литванија, 
ваквите извештаи секогаш се ставаат на дневен ред на пленарна 
седница.  Во Данска, Германија, Холандија и во Словенија 
комисијата самата одлучува кои извештаи ќе ги стави на расправа 
на пленарна седница на парламентот. 

Холандија: Комисијата за јавни расходи и белешки од 
Бирото за истражување на јавните расходи 

Постои Биро за истражување на јавните расходи во рамките 
на Комисијата. Ова Биро подготвува белешки за сите прашања 
со можни буџетски последици кои се сметаат за релевантни, 
како што се ревизорските извештаи.  Белешките од Бирото 
содржат сумиран приказ на суштината на прашањето и 
обезбедуваат сугестии за прашањата кои може да се очекуваат 
од членовите на парламентот.  Овие белешки се доставуваат 
до Комисијата за јавни расходи и други релевантни комисии. 
Белешките, кои формално немаат статус на парламентарни 
документи, обично се доверливи, иако релевантната комисија 
може да одлучи да ги направи достапни за потребите на 
пленарната сесија. Во таков случај, белешките ќе бидат јавни.
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5.2.3. Некои заклучоци од меѓународната пракса

Во август 2010 година беше направена споредбена анализа 
на парламентарни комисии за надзор над јавните финансии 
во европските земји и објавена од страна на Универзитетот во 
Мастрихт, Холандија. Многу примери, дадени во овој дел, се 
превземени од оваа студија.

Меѓународната анализа обезбеди одредени заклучоци, кои 
може да се искористат како сознание за тоа што треба и што не 
треба да биде присутно во односот меѓу врховната ревизорска 
институција и парламентот и начинот на кој Парламентот се бави 
со ревизорските извештаи. Подолу наведуваме некои од овие 
заклучоци.  

•	 Воспоставување на блиски односи меѓу парламентот и ВРИ е 
од суштинско значење: особено во земјите во кои врховната 
ревизорска институција е од вестминстерски модел и може да 
биде ефективна единствено преку парламентот.

•	 Формирање на посебна парламентарна комисија ќе помогне 
да се сврти вниманието кон пораките од ВРИ. Начинот на 
соработка  се разликува од земја до земја, од “чиста“ форма 
на комисија за јавни финансии во Обединетото Кралство, 
до полесни форми како во Холандија и некои други земји. 

Комисија за буџетска контрола и ревизорски извештаи 
во Република Чешка

Во Република Чешка  Комисијата за буџетска контрола усвојува 
заклучок по секој ревизорски извештај од Државниот завод за 
ревизија за кој се расправа во Комисијата. Овие заклучоци ги 
изготвува назначен  известувач, а ги потпишува претседавачот 
на Комисијата, известувачот и уште едно лице кое ги 
верификува. Овие заклучоци ги содржат неправилностите 
утврдени од страна на ревизорите и содржани во извештаите на 
ДЗР, како и барање до надлежниот министер за отстранување 
на неправилностите.
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Корисно е и вклучувањето на други релевантни комисии, при 
што посебната комисија има посредничка улога.  

•	 Комисијата им помага на членовите на парламентот да ја 
разберат суштината на ревизијата и ревизорските извештаи 
и да поставуваат релевантни прашања. Иако ревизорските 
извештаи  може јасно да ги претстават состојбите, членовите 
на парламентот ретко наоѓаат време целосно да ги прочитаат. 
За нив е важно да ја разберат нивната порака на брз и 
ефикасен начин. За оваа цел, во многу земји се практикува да 
се побара од  врховната ревизорска институција да укаже на 
најважните наоди и да даде одговор на (технички) прашања.

•	 Стручните служби во Парламентот може да обезбедат 
дополнителна услуга за Парламентот.  Како што е случај во 
многу земји, стручните служби на овие комисии изготвуваат 
белешки за членовите на Парламентот во текот на дискусиите 
или дебатите, кои содржат објаснувања за прашањата 
кои очекувано ќе ги постават парламентарците. Во некои 
земји, ваквите белешки ги изготвува врховната ревизорска 
институција. 

•	 Важно е постоење на соодветна процедура за разгледување 
на ревизорски извештаи. Меѓународната споредба покажува 
дека кај парламентите кои немаат ваква процедура 
извештаите на врховната ревизорска институција ретко се 
појавуваат во парламентарните дебати. Ова не само што ја 
намалува улогата на врховната ревизорска институција, туку 
ја намалува и ефективноста на самиот Парламент.

•	 Јасно утврдени механизми за следење на имплементацијата 
на препораките се од суштинско значење. Во последната фаза 
од процесот на обезбедување отчетност парламентот има 
најважна улога. Бидејќи врховната ревизорска институција 
нема надлежности да постапува по наодите, должноста за 
повикување на одговорност на извршната власт главно ја има 
парламентот. Практично во сите земји, извршната власт мора 
да ги реализира препораките на Парламентот. Механизмите за 
следење на начинот на кој извршната власт ги имплементира 
препораките ги обезбедува посебно одредената комисија во 
Парламентот. 
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•	 Посебно одредената комисија во Парламентот за прашања 
кои се однесуваат на ревизорските извештаи не ја повредува 
независноста на врховната ревизорска институција. 
Комисијата обично има советодавна улога кај прашања, како 
што е назначување на главен ревизор, законот за ревизија или 
буџетот на институцијата. Ваквата комисија нема влијание при 
изготвување на програмата за работа. Некои комисии даваат 
препорака во случаите кога парламентот сака да побара од 
врховната ревизорска институција да се изврши одредена 
ревизија.

5.2.4. Предложен пристап за Македонија

Имајќи предвид дека кај земјите членки на Европската унија 
постојат различни модели и практики на работа помеѓу Врховните 
ревизорски институции и Парламентите, препорачуваме : 

• Собранието на Република Македонија да ги разгледа 
и проучи препораките и да го избере најсоодветниот 
модел кој ќе одговара на македонскиот политички 
систем и утврдениот начин на работа на Собранието.

•   Потребно е да се изврши обука и зајакнување на 
капацитетот на стручните служби на Собранието на 
Република Македонија.

• Државниот завод за ревизија изразува подготвеност 
да помогне во овој процес со сиот свој капацитет, 
знаење и искуство.

• Државниот завод за ревизија ќе продолжи да ги 
исполнува своите законски обврски на доставување 
извештаи од извршени ревизии и годишен извештај 
за своето работење до Собранието
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оПшти ПоиМи

Ревизор – ревизор е лице кое врши ревизија. Разликуваме 
внатрешни ревизори, кои го известуваат министерот и надворешни 
ревизори, кои го известуваат парламентот. ДЗР е надворешен 
ревизор на министерствата и другите институции во рамките на 
мандатот (види: глава 3).

субјект на ревизија – орган на државната администрација, јавно 
претпријатие и друга институција кај која ДЗР врши ревизија.

Наод – кај еден наод, фактичката состојба во администрацијата 
на едно  министерство се споредува со општо прифатените 
стандарди (критериуми) за јавна администрација.

Еден наод опишува 

•	 Фактичка состојба, наспроти;
•	 Соодветни критериуми;
•	 Причината за состојбата и
•	 Ефектите. 

Ефектот од наодот води кон формирање мислење/заклучок од 
ревизијата. Обрнување внимание на причините помага да се 
формулираат препораки за разрешување на проблемот. 

Пример:
•	 Секое плаќање треба да биде соодветно евидентирано 

во финансискиот систем;

•	 Ревизорот открил дека сите плаќања не се евидентирани 
во финансискиот систем;

•	 Причината е дека сите сектори немаат пристап до  
финансискиот систем;

•	 Ефектот од ова е дека министерот нема соодветно 
сознание за сите расходи и лесно може да го надмине 
буџетот.

Прилог
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Овој наод довел до мислење дека финансиската администрација 
на ова министерство не е во согласност со регулативата, 
упатствата и воспоставената пракса.

Препораката е да се обезбеди сите сектори да имаат пристап кон 
финансискиот систем на министерството. 

Докази – наодите мора да бидат поткрепени со докази. Доказите 
може да бидат во форма на документи, интервјуа, физички 
опсервации, попис, мерења, примероци и сл. Одговорност на 
ДЗР е наодите да се базираат на доволно докази. ДЗР секогаш ги 
проверува доказите кај субјектот на ревизија.  

изРази Кои се КоРистат Кај Ревизија На 
РегулаРНост

Финансиски извештаи

Финансиски извештаи на еден субјект се формални записи на 
нивните активности, расходи и приходи за претходната година. Во 
финансиските извештаи одговорните лица одговараат за нивните 
активности, расходи и приходи, врз основа на утврдениот буџет.

Мислење 

Мислењето е заклучок на ревизорот за прашањата:

•	 Дали расходите и приходите се прикажани во 
финансиските извештаи вистинито и објективно и во 
согласност со законската регулатива, и

•	 Дали активностите, финансиските трансакции и 
информациите содржани во финансиските извештаи 
се во согласност со законската регулатива, упатствата 
и воспоставената пракса.

Ревизорите користат меѓународно стандардизирани формули за 
своите мислења.
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Една ревизија на регуларност може да доведе до изразување на 
следниве видови мислење:

* Позитивно мислење

Позитивно мислење се дава кога фактичката состојба ги 
задоволува соодветните стандарди. Во пракса тоа значи 
дека:

 » Финансиските извештаи се изготвени со користење на 
прифатлива сметководствена основа и политики;

 » Финансиските извештаи се во согласност со законските 
барања и релевантната законска регулатива;

 » Начинот на кој финансиските извештаи се претставени е 
во согласност со сознанијата на ревизорот за субјектот, и

 » Обезбедени се доволно докази и има соодветно 
објаснување за сите материјални прашања релевантни 
за финансиските извештаи.

* Мислење со резерва / модифицирано мислење

Мислење со резерва  се изразува кога ревизорот не се согласува 
или не е сигурен со една или повеќе ставки во финансиските 
извештаи, кои се значајни но не и суштински за разбирање на 
извештаите . Кај мислењето со резерва  ревизорот е задоволен 
од исходот на предметот на ревизијата, но има прашања за кои 
постои несогласување или несигурност. Мислење со резерва се 
изразува кога:

 » Ревизорот доаѓа до заклучок дека погрешните 
прикажувања, посебно или како целина, се 
материјални но не преовладуваат до степен кој има 
влијание врз состојбата изразена во финансиските 
извештаи во целина;

 » Ревизорот не е во можност да обезбеди ревизорски 
докази за да создаде мислење и можните ефекти од 
ваквата неможност врз финансиските извештаи се 
материјални, но не преовладуваат.



28

Околности кои може да доведат до мислење со резерва  се:

 » Ограничување на опсегот на ревизијата;

 » Несогласување меѓу ревизијата и субјектот во врска со 
сметководствената политика;

 » Несоодветно обелоденување;

 » Неможност да се добијат доволно ревизорски докази, и др.

Пример:

Во ревизорски извештај пишува: “ние не бевме присутни на 
физичкиот попис претставен со износ од денари....илјади, на 31 
декември 201..., бидејќи пописот бил извршен  пред започнување 
на ревизијата. Ние не бевме во можност да добиеме уверување 
преку другите ревизорски постапки, за квалитетот на пописот 
на тој датум“.

Заради ова, ревизорот не беше сигурен за сите елементи на 
финансиските извештаи, меѓутоа, според неговиот суд ова не 
е доволно  сериозно за да се изрази негативно мислење. 

* Негативно мислење

Негативно мислење се изразува кога ревизорот не е во можност 
да формира позитивно мислење за финансиските извештаи 
како целина, заради неусогласеност толку суштинска што ја 
попречува искажаната состојба и – мислењето со резерва е 
несоодветно.  На пример, погрешните прикажувања, посебно или 
во целина, се според ревизорот, толку материјални (види подолу) 
и преовладуваат во финансиските извештаи , што ова мислење 
станува негативно. 

* воздржување од давање мислење

Воздржување се изразува кога ревизорот не е во можност да 
формира мислење за финансиските извештаи како целина, 
заради несигурност или заради ограничениот опсег на ревизорски 
активности кои може да ги изврши, и не е во можност да обезбеди 
соодветен ревизорски доказ, а истиот е материјално значаен.
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Околностите кои го спречуваат ревизорот да формира свое 
мислење може да бидат:

 » Несоодветна сметководствена евиденција со која ќе 
обезбедат доволно информации за изготвување на 
финансиски извештаи;

 » Недостапност на документи за ревизорите, што 
оневозможува изведување на ревизорско тестирање;

 » Неможност да се добијат ревизорски докази за 
износите кои преовладуваат во ревизорските 
извештаи;

 » Субјектот на ревизија ја попречува работата на 
ревизорот до степен да не може да се обезбедат 
ревизорски докази;

 » Раководството на субјектот на ревизија го 
оневозможува ревизорот да присуствува на 
физичкиот попис на залихите;

 » Ревизорот не е во можност да изрази мислење 
заради одредени околности како што се небезбедни 
системи, губење на ревизорската трага или уништени 
ревизорски докази (заради пожар и сл.).

Воздржувањето од мислење може да се однесува на извештаите 
како целина или на дел од нив. Формулацијата на воздржување 
покажува дека изразување на мислење е невозможно, со 
наведување на проблемот на кој истото се однесува.

* Разлика меѓу воздржување и негативно мислење

Воздржувањето се разликува од негативното мислење со тоа што 
негативното мислење е јасно негативно и се базира на негативни 
наоди, додека воздржувањето покажува дека не е можно да се 
утврдат наоди (за конкретен проблем). Во ваков случај ревизорот 
се воздржува од изразување мислење.

Материјалност

Материјалноста се однесува на важноста/сериозноста на еден 
наод. ДЗР применува дефинирани критериуми за материјалност, 
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кои се од квантитативна и квалитативна природа. Наод кој е под 
прагот на материјалност нема да има ефект врз мислењето на 
ревизорот. 

системски слабости

Системските слабости се фактори или околности кои се надвор 
од контрола на субјектот на ревизија (на пр. одредени законски 
прописи, колизија на законски прописи, или нецелосна и 
несоодветна законска регулатива за одредени прашања и др.), 
но имаат ефект врз наодите. Со прикажување на овие околности 
под одделна глава во своите извештаи ДЗР  се обидува да го 
насочи вниманието на парламентот кон фактичката причина со 
што потпомага соодветно постапување.

изРази Кои се КоРистат Кај 
Ревизијата На усПешНост

Ревизија на успешност

При ревизија на успешност ДЗР испитува и заклучува дали 
активностите/работењето на субјектот на ревизија ги задоволуваат 
стандардите на економичност, ефикасност или ефективност. 
Заклучокот кај ревизијата на успешност се однесува на еден или 
повеќе аспекти на предметот на ревизија

заклучок

Кај ревизијата на успешност ревизорот не изразува мислење, туку 
формира заклучок врз основа на наодите. Заклучокот одговара на 
основното прашање на ревизијата и ја содржи во себе пораката 
кон која ДЗР сака да го насочи вниманието на парламентот.

економичност

При ревизија на економичност ревизорот проверува дали 
активностите и работењето на субјектот на ревизија се одвиваат 
со минимум трошоци. Ревизија на економичност може да се врши 
кога постојат соодветни и прифатени критериуми за минимум 
трошоци.
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ефикасност

При ревизија на ефикасност ревизорот прави споредба на 
трошоците на активностите и работењето во однос на ефектите од 
истите. Ревизија на ефикасност може да биде особено потребна 
кога се врши споредба на различни политики. Вклучувањето на 
ефектот на споредбата создава балансиран заклучок.

ефективност

При ревизија на ефективност ревизорот утврдува во кој обем 
се реализирани целите на субјектот и неговите активности и 
работењето. За да се изврши една ревизија на ефективност 
целите на политиката треба да се формулираат на начин кој ќе 
овозможи подоцнежно оценување на реализирањето на истите.
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