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Апстракт од конечен ревизорски извештај 
 
 
 
 
 

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

Клучни субјекти опфатени со ревизорскиот 
извештај: 
Врховен суд на РСМ 

Предмет на ревизија: 
Ревизија на финансиските извештаи и ревизија 
на усогласеност 

Цел на ревизијата: 
Дали финансискиот извештај е ослободен од материјално погрешни 
прикажувања и дали активностите, финансиските трансакции и 
информациите во истите се во согласност со законската регулатива  

Клучни утврдени состојби: 
 

- не е донесен нов Деловник за работа и 
Програма за работа на Врховниот суд; 

- не е формирано работно тело за управување 
со движењето со предметите во судот; 

- не е донесен правилник за начинот на 
функционирање на информатичкиот 
систем АКМИС; 

- потреба од вработување на припадници на 
судска полиција; 

Издадено мислење/заклучок*:  
 
Изразивме мислење без резерва за 
вистинитоста и објективноста на финансиските 
извештаи и мислење со резерва за 
усогласеноста на финансиските трансакции со 
релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики. 
 

Клучни препораки: 
- донесување на нов Деловник за работа и 

годишна програма за работа на Врховниот 
суд на РСМ; 

- формирање на работно тело за управување 
со движењето со предметите во судот и  

- донесување на правилник за начинот на 
функционирање на информатичкиот 
систем АКМИС за сите судови и  

- обезбедување на потребниот број на 
припадници на судска полиција. 

 

Клучни системски слабости: 
- различно уредување на права на 

вработените во однос на вреднувањето на 
минатиот труд; 

- преиспитување на законските решенија во 
однос на додатоците на плата за судиите и 
вработените во судската служба;  

- отсуството на одредби за утврдување на 
платите на вработените во судовите кои 
вршат технички и помошни работи и  

- потребно е преиспитување на потребата од 
промена на образецот за евидентирање на 
набавките под вредносните прагови. 

 

Добиени забелешки на нацрт Извештај: 
Не се добиени забелешки на Нацрт извештајот 
на овластениот државен ревизор. 

Одговор на добиени забелешки: 
                                     / 


