
 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 
ENTI  SHTETËROR  I  REVIZIONIT 

STATE AUDIT OFFICE 

ул. Павел Шатев бр.2, Палата „Емануел Чучков“, П. Фах 249, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 
ул. Павел Шатев бр.2, Палата „Емануел Чучков“, 1000 Скопје, Република Северна Македонија 

Pallata„Emanuel  Çuçkov“, rr. Pavel Shatev nr.2, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut 
Pavel Shatev St 2, Palata Emanuel Cuckov,  1000 Skopje, Republic of North Macedonia 

Апстракт од конечен ревизорски извештај 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Клучни утврдени состојби: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   *               позитивно,           со резерва,               неповолно,                 воздржување 

Клучни субјекти опфатени со ревизорскиот 
извештај:  
Државен студентски дом „Томе Стефановски 
– Сениќ“ – Скопје (сметка на основен буџет).  

Предмет на ревизија: 
Ревизија на финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност. 

Цел на ревизијата: да се добие разумно уверување за тоа дали 
финансиските извештаи земени како целина се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. 

Клучни утврдени состојби:     
- несоодветна примена на законските 

прописи за начинот на пресметка и исплата 
на плата и надоместоци на плата; 

- нецелосно спроведен попис на средствата и 
обврските; 

- неправилности во примената на 
нормативите за подготвување на храна за 
корисниците на услугите на Домот.  

Издадено мислење*:                           
Изразено е неповолно мислење за 
вистинитоста и објективноста на 
финансиските извештаи и резултатот на 
финансиските активности, како и за  
усогласеноста на финансиските трансакции со 
релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики за 2019 година. 
 

Клучни препораки:      
- да се пристапи кон уредување на вредноста на 

бодот на платите согласно постојните 
законски акти; 

- да се врши целосен попис на средствата и 
обврските согласно одредбите за корисници 
на средства од буџетот на РСМ.  

- подготвување и издавање на храна согласно 
нормативот и дневните менија. 

Клучни системски слабости:    
Усогласување на одредбите на Законот за 
ученичкиот стандард и Законот за средното 
образование со одредбите на Законот за 
студентскиот стандард во делот 
сместување студенти/ученици, заштеда 
на средства и нормално функционирање 
на студентските домови. 

Добиени забелешки на нацрт Извештај: 
Од страна на поранешниот директор на 
Домот добиени се Забелешки на Нацрт 
извештајот на ОДР број 16-382/7 од 25.03.2021 
година. 
Од страна на одговорното лице на Домот 
добиени се Забелешки на Нацрт извештајот 
на ОДР број 16-382/8 од 01.04.2021 година. 
 

Одговор на добиени забелешки :      
Забелешките се разгледани и е констатирано 
дека една забелешка се прифаќа поради 
добиени дополнителни докази додека 
останатите забелешки или претставуваат 
известување за причините за констатираните 
состојби или не се прифаќаат поради 
недоставени дополнителни докази за 
промена на утврдената состојба. 


