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ПРЕГЛЕД 

1. Достигнувања во ФУК 

2. Достигнувања во ВР 

3. Достигнувања во ЦЕХ 

1. ДОСТИГНУВАЊА ВО ФУК 

ОБЛАСТ 2009 

 

2010 

1. СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ     Само на државно ниво 

(идентификувани стратешки цели) 

 Државно и локално ниво 

(идентификувани цели и 

показатели) 

2. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ 

   2.1 назначени координатори 

 

   2.2 број на обучени вработени 

 

 

 

a)     46%  на државно ниво 

б)     28%  на локално ниво 

 

a)      60   на државно ниво 

б)      40   на локално ниво 

 

 

a)     67%  на државно ниво 

б)     64%  на локално ниво 

 

a)    184  на државно ниво 

б)      25  на локално ниво 

3. ВНАТРЕШНИ ПРОЦЕДУРИ 

     (ex-ante и ex-post контроли) 

     3.1  подготовка на финансиски 

планови 

 

    3.2 набавки и договори 

 

    

    3.3 опис на деловни процеси 

 

 

a)      47%  на државно ниво 

б)      58%  на локално ниво 

 

a)      44%   на државно ниво 

б)      33%   на локално ниво 

 

a)      50%   на државно ниво 

б)      37 %  на локално ниво 

 

 

a)     67%  на државно ниво 

б)     69%  на локално ниво 

 

a)     53%  на државно ниво 

б)     56%  на локално ниво 

 

a)     77%  на државно ниво 

б)     53%  на локално ниво 

2. ДОСТИГНУВАЊА ВО ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА 

ОБЛАСТ 2009 2010 

1. Вк. бр. на обучени ВР-и a)  188  на државно ниво 

б)  111  на локално ниво 

a)  227  на државно ниво 

б)  119  на локално ниво 

2. Вк. бр. на овластени 
ВР-и 

a)  152  на државно ниво 

б)    85  на локално ниво 

a)  179  на државно ниво 

б)    92  на локално ниво 

3. Бр. на извршени ВР a)  203  на државно ниво 

б)  144  на локално ниво 

a)  265  на државно ниво 

б)  173  на локално ниво 

4. Бр. на препораки 

   4.1 дадени препораки 

    4.2 спроведени препораки 
 

 

1,931 

   954  

 

2,645 

1,534  

5. Области на ревизија 

 

 

1. Јавни набавки 

2. Буџетски систем 

3. Управување фиксен 

капитал 

4. ЕУ фондови 

1. Јавни набавки 

2. Буџетски систем 

3. Управување фиксен капитал 

4. ЕУ фондови 

5. Субвенции и социјални 
придонеси 

 

3. ДОСТИГНУВАЊА ВО ЦЕХ 

 ОБЛАСТ 2009 
 

2010 

1. Стратешки документи и 

методологија на работа  

a) Стратегијата за ЈВФК 2009/2011 

(врска помеѓу реформите на ЈВФК и 

буџетот / јавната администрација) 

б) 3 упатства: 

(управување со ризик; соработка помеѓу 

ревизорскиот орган  и ВР; Упатства 

за ВР на европски фондови)   

a) Упатства за измена на плановите за ФУК 

(државно и локално ниво) 

б) Упатства за анализа на ФУК 

    (државно и локално ниво, јавни 

претпријатија 

в) Акциски план за развој на ФУК 

г) Прирачник за ВР 4.0 

д) Упатства за известување за ЈВФК 

2. Придонес на ЦЕХ во 

документите за буџетски 

систем и јавна 

администрација 

 Закон за финансиска отчетност 

Пропис за принципите на внатрешна  

организација на органите на државна  

администрација 

Предлог за стандардни критериуми за  

организација на агенциите... 

3. Обука 

a) ВР 

 

b)  ФУК  

 

a) 3 циклуса на редовна обука, 2 

изборни модули 

б) 11 работилници 

 

 

a) 2 циклуса на редовна обука, 2 

изборни модули, 9 workshops 

б) 17 работилници 

 

4. Состаноци и 
координација 

a) Државен трезор 

б) Државен завод за ревизија (SAI) 

в) Институции во ЕУ фондовите 

г) Совет за ЈВФК (три седници) 

д) Состаноци со буџетските корисници (12) 

a) Државен трезор (неделно) 

б) Државен завод за ревизија (квартално) 

в) Институции во ЕУ фондовите (месечно) 

г) Совет за ЈВФК (три седници) 

д) Министерство за јавна администрација 

ѓ) Состаноци со буџетските корисници (12) 


