
 1. Finansijska revizija organa 

centralnog nivoa vlasti. 

Daje mišljenja o 

finansijskim izveštajima svakog organa.  

Očekuje se da će Vrhovna revizorska institucija početi da se 
oslanja na rad interne revizije od 2015. godine.  

 2. Finansijska revizija najvećih organa lokalne vlasti (drugi 
nivo).  

 3. Revizija učinaka.  

 4. Revizije IT sistema.  

 5. Revizija preduzeća u vlasništvu države i preduzeća u 
kojima je država suvlasnik.  

 6. Revizija EU fondova.  



 1. Finansijska revizija Vladinog izveštaja o izvršenju 
državnog budžeta.  

 2. Revizija učinaka: da li organi državne uprave sprovode 
odgovarajuće procedure za postizanje efikasnosti u 
upravljanju mineralima 

 3.Revizija projekta: “Kvalitet obrazovanja u ruralnim 
oblastima Republike Moldavije” za period 2006-2012. 
godine  

 4.  Revizija regularnosti izvršenja državnog budžeta i 
upravljanja javnom imovinom u Ministarstvu za rad, 
socijalnu zaštitu i porodicu i podređenim institucijama 

 5. IT revizija: kako IT sistem ministarstva pravde može da 
doprinese institucionalnom upravljanju 



 C1: Deficit državnog budžeta bio je viši (za 
xx hiljada leja) od dozvoljenog. Razlog za 
ovo je što MF i carina nisu uspostavili 
jedinstven način za izveštavanje o stanju na 
računu YYY. 

 Preporuka: da se izvršenje deficita drži na 
nivou koji je usvojen godišnjim zakonom o 
budžetu države 

 Da se obezbedi tačno evidentiranje salda … 
na svim računima 



 Задолженность экономических агентов перед государственным 
бюджетом является постоянной проблемой, увеличившись на 
конец года по сравнению с суммой, зарегистрированной на начало 
года, на 60,4 млн.леев, или на 17,3%, что указывает на 
необходимость укрепления возможностей налоговых органов, 
ответственных за поступление доходов.  

 

 Обеспечить посредством Государственной 
налоговой службы и Таможенной службы 
принятие необходимых мер для укрепления 
процесса администрирования доходов, 
сократив зарегистрированные 
задолженности перед государственным 
бюджетом.  

 



 

 VLADIN IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU 

BUDŽETA ZA 2011. GODINU  VERNO 

PRIKAZUJE U SVIM MATERIJALNIM 

ASPEKTIMA IZVRŠENJE DRŽAVNOG 

BUDŽETA ZA BUDŽETSKU GODINU KOJA 

SE ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA , U 

SKLADU SA SVIM PRAVILIMA 

FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA.  


