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Кратенки користени во извештајот: 

 
ДСД – Државниот студентски дом; 
РСМ – Република Северна Македонија; 
Владата – Влада на Република Северна Македонија; 
ЗЈВФК – Закон за јавна внатрешна финансиска контрола; 
УО – Управен Одбор. 
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Резиме  
 

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност на Државниот студентски дом „Томе Стефановски – 
Сениќ“ – Скопје, на сметката на основен буџет, за 2019 година. 
 

Со извршената ревизија за 2019 година изразивме неповолно мислење во однос на 
вистинитото и објективното прикажување на финансиската состојба и резултатите 
од финансиските активности и за усогласеноста на финансиските трансакции со 
релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики за 2019 
година.  
 
Извршена е ревизија на ДСД за 2009 година при што не е изразено мислење за 
вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи а за усогласеност со 
закони и прописи изразено е неповолно мислење.  

 
Со ревизијата за 2019 година беше опфатено и спроведувањето на препораките 
дадени во Конечниот извештај на овластениот државен ревизор за 2009 година, при 
што е констатирано дека ДСД за поголемиот дел од препораките нема преземено 
мерки за имплементација, дел од препораките се спроведени или делумно 
спроведени за што е даден прилог кон овој извештај. 
 

Со извршената ревизија на финансиските извештаи на ДСД за 2019 година 
констатирано е следното:   

- не е утврдено правото на трајно користење на градежните објекти и 
земјиштето; 

- нецелосно е спроведен пописот на средствата и обврските; 



ДСД „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ - СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 2 
 
 
 
                                                      
                                                       
 

- неправилности во примената на нормативите за подготвување на храна за 
корисниците на услугите на ДСД;  

- несоодветна примена на законските прописи со кои се регулира начинот на 
пресметка и исплата на плата и надоместоци на плата и неправилности во 
користењето на електронскиот систем на евиденција на присуството на 
вработените на работните места; 

- недоследности во ангажирањето на вработени лица со договор на дело. 
 

За надминување на констатираните состојби дадени се препораки со цел преземање 
на мерки и активности од надлежните лица и органи.  

 
Во делот на Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет  ревизијата 
известува дека Министерството за образование и наука не доставува извадок од 
годишниот финансиски план до ДСД.  
 
Од страна на поранешниот директор на ДСД, м-р Лулзим Џемаили добиени се 
Забелешки по Нацрт извештаите на овластениот државен ревизор, истите се 
разгледани и е констатирано дека една забелешка не се прифаќа од причина што не 
се добиени дополнителни докази кои би имале влијание на промена на утврдената 
состојба во извештајот додека останатите забелешки претставуваат известување за 
констатираните состојби односно причините за утврдување на истите. 
 
Добиени се Забелешки по Нацрт извештаите на овластениот државен ревизор од 
страна на д-р Исмаил Абази, одговорно лице на ДСД, истите се разгледани и е 
констатирано дека една забелешка се прифаќа поради доставена дополнителна 
документација додека останатите не се прифаќаат од причина што не се добиени 
дополнителни докази кои би имале влијание на промена на утврдените состојби во 
извештајот.  
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните од 19 

до 21 заедно со ревизија на усогласеност на ДСД на сметката на основен буџет, 
кои се состојат од биланс на состојба на ден 31 декември, биланс на приходи и 
расходи за годината која завршува на тој датум и преглед на значајни 
сметководствени политики и објаснувачки белешки кон финансиските 
извештаи.   
 

1.2. Ревизијата на финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај е извршена 
согласно член 22 став 1 од Законот за  државната ревизија и Годишната програма 
за работа на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за 
државната ревизија. 

 

1.3. Извршена е ревизија и издаден е Конечен извештај за финансиските извештаи 
и ревизија на усогласеност за 2009 година на ДСД, во кој ревизијата не изразила 
мислење за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи а за 
усогласеност со закони и прописи изразено е неповолно мислење.  

 
1.4. Финансиските извештаи од точка 1.1. на овој извештај, се одговорност на 

раководството на ДСД застапуван од:  
 

- Лулзим Џемаили - вршител на должноста директор од 24.08.2017 до 
11.12.2019 година; 

- Исмаил Абази - директор од 12.12.2019 година. 
 

Оваа одговорност вклучува дизајнирање, имплементација и одржување на 
интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно 
презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измами 
или грешки, избор и примена на соодветни сметководствени политики, како и 
правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите. 
 
Раководството на субјектот е исто така одговорно за осигурување дека 
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи се во согласност со релевантната законска регулатива, 
упатства и воспоставени политики. 
 

1.5. Одговорност на ревизорите е да изразат мислење за финансиските извештаи од 
точка 1.1. врз основа на извршената ревизија. Оваа одговорност вклучува и 
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изразување мислење за тоа, дали активностите, финансиските трансакции и 
информации рефлектирани во финансиските извештаи се, во сите материјални 
аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  
 
Оваа одговорност вклучува извршување на постапки за добивање ревизорски 
докази за тоа дали приходите и трошоците се остварени/користени за 
планираните намени утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки 
вклучуваат и процена на ризикот од неусогласеност.  
 
Ревизијата е извршена во согласност со Ревизорските стандарди на Врховните 
ревизорски институции (ISSAI). Овие стандарди налагаат да ги почитуваме 
етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме 
разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од 
материјално погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на 
постапки за прибавување на достатни соодветни ревизорски докази како 
поткрепа на нашите заклучоци. Избраните постапки зависат од расудувањето 
на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризикот од материјална 
неусогласеност, без разлика дали е резултат на измами или грешки. 
 
При процена на ризикот, ревизорот ги разгледува внатрешните контроли 
релевантни за подготвување и објективно презентирање на финансиските 
извештаи со цел да се дизајнираат ревизорски постапки кои се соодветни во 
околностите, но не за целите на изразување на мислење за ефективноста на 
внатрешните контроли на субјектот. Ревизијата исто така вклучува оценка на 
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на 
сметководствени проценки направени од страна на раководството на субјектот, 
како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. 
Веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и 
соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

  

2. Цели, заснованост и период на вршење на ревизијата 
 

2.1. Цел на ревизијата на финансиските извештаи е да му овозможи на ревизорот да 
добие разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи земени како 
целина се ослободени од материјално погрешни прикажувања било поради 
измама или поради грешка, овозможувајќи му на ревизорот да изрази мислење 
за тоа дали финансиските извештаи се изготвени, во сите материјални аспекти, 
во согласност со применливата рамка за финансиско известување и да 
известува за финансиските извештаи и да комуницира, во согласност со 
ревизорските наоди. 



ДСД „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ - СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 5 
 
 
 
                                                      
                                                       
 

Цел на ревизијата на усогласеност во врска со ревизијата на финансиските 
извештаи е ревизорот да добие разумно уверување за тоа дали активностите, 
финансиските трансакции и информациите рефлектирани во финансиските 
извештаи се, во сите материјални аспекти, во согласност со релевантната 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики и да ја известува 
законодавната власт и други соодветни тела за наоди и расудувања. 
 

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во РСМ. 
 

2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 16.07.2020 
до 28.12.2020 година во просториите на Државниот завод за ревизија. 

 
 

3. Осврт на ревизијата од претходниот период – спроведување на препораките 
 
Ревизијата од точка 1.1. погоре опфати и ревизија на спроведување на 
препораките презентирани во Конечниот извештај на овластениот државен 
ревизор број 09-56/1 од 10.01.2011 година за ДСД, презентирано како прилог кон 
овој Извештај. Од содржината на презентираните податоци во прегледот, 
ревизијата констатира дека ДСД делумно презело мерки за имплементација на 
дадените препораки, односно од вкупно 20 препораки, 3 препораки се 
спроведени, 5 препораки се делумно спроведени, 2 препораки поради измени во 
законската регулатива се неприменливи и 10 препораки се неспроведени.  

 
4. Наоди и препораки  
 

Прашањата кои ги покрива овој Извештај беа дискутирани на завршниот 
состанок со раководството и одговорните лица на субјектот - предмет на 
ревизија, одржан на ден 28 декември 2020 година.  
  
Од страна на поранешниот директор на ДСД, м-р Лулзим Џемаили добиени се 
Забелешки по Нацрт извештаите на овластениот државен ревизор, истите се 
разгледани и е констатирано дека една забелешка не се прифаќа од причина 
што не се добиени дополнителни докази кои би имале влијание на промена на 
утврдената состојба во извештајот додека останатите забелешки претставуваат 
известување за констатираните состојби односно причините за утврдување на 
истите. 
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Добиени се Забелешки по Нацрт извештаите на овластениот државен ревизор 
од страна на д-р Исмаил Абази, одговорно лице на ДСД, истите се разгледани и 
е констатирано дека една забелешка се прифаќа поради доставена 
дополнителна документација додека останатите не се прифаќаат од причина 
што не се добиени дополнителни докази кои би имале влијание на промена на 
утврдените состојби во извештајот.  
 
Констатирани се следните состојби: 
 

4.1. Усогласеност со закони и прописи 
 
4.1.1. Согласно актите за организација и систематизација на работните места во ДСД 

како и колективниот договор на ниво на работодавач, вработените во 
наведениот правен субјект имаат статус на административни службеници и 
помошно технички лица. Врз основа на член 10 од Колективниот договор 
утврдено е дека вредноста на бодот ја утврдува основачот и истата не смее да 
биде поголема од вредноста на бодот на државните службеници. Вредноста на 
бодот е утврдена согласно Одлуката за утврдување на  вредноста на бодот за 
платите на државните службеници за 2019 година1 и Одлуката за покачување 
на плати заведена под број 03-94/5 од 11.02.2019 година донесена од УО на 
правниот субјект ревизијата констатира дека се врши зголемување на платите 
на вработените за износ од 10% започнувајќи со платата за месец февруари 2019 
година. На ревизијата не и е презентиран акт за утврдување на вредноста на 
бодот на платите на вработените во правниот субјект донесен од основачот. 
Утврдената состојба не е во согласност со член 10 од Колективниот договор и 
одредбите на Законот за исплата на платите во РСМ2. Со извршеното 
покачување на платите на вработените во правниот субјект се врши 
неосновано покачување на платите на вработените и несоодветно утврдување 
на правото на плата за периодот февруари-декември 2019 година. 
Ревизијата смета за потребно да истакне дека во текот на септември 2019 
година е пристапено кон покачување на платата на вработените во правниот 
субјект во висина од 5% што е во согласност со член 3 од Законот за изменување 
и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија3. 
Правниот субјект извршил покачување на платите за уште 10% во месец 
јануари 2020 година и покрај тоа што не се преземени активности за 
изменување и дополнување на Законот за исплата на плати во РСМ. 

                     
 
1„ Службен весник на РМ“ број 04/2019. 
2 „Службен весник на РМ“ број 70/94,... 147/15, „Службен весник на РСМ“ број 202/19. 
3 „Службен весник на РМ“ број 70/94,... 147/15, „Службен весник на РСМ“ број 202/19. 



ДСД „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ - СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 7 
 
 
 
                                                      
                                                       
 

Препорака 
Одговорното лице на ДСД во соработка со надлежното министерство да   
пристапат кон уредување на вредноста на бодот на платите согласно 
постојните законски акти. 
 

4.1.2. Со извршената ревизија на актите за систематизација и организација на 
работните места во ДСД, дел од персоналните досиеја на вработените и 
Годишниот план за обуки на административни службеници, ревизијата ги 
утврди следниве состојби:  

- при донесување на актите за организација и систематизација на 
работните места на ДСД во текот на 2015 година не е спроведена 
функционална анализа на ДСД. Ваквата состојба не е во согласност со 
член 17 став 4 од Законот за вработените во јавниот сектор и Правилникот 
за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна 
организација и систематизација на работните места, како и содржината 
на функционалната анализа на институциите во јавниот сектор; 

- изготвен е пречистен тест на Правилникот за систематизација на 
работните места во ДСД во 2018 година и истиот не е во согласност со 
Правилникот за систематизација на работните места од 2015 година4 и 
неговите измени и дополнувања во 2018 година; 

- за дел од вработените не е презентиран доказ за стекнато образование 
потребно за работното место на кое се распоредени, што не е во 
согласност со актот за систематизација во делот на исполнување на еден 
од посебните услови за вработување и распоредување; 

- предвидените обуки во Годишниот план за обуки на административни 
службеници не се спроведени. Исто така ДСД нема доставено 
полугодишни извештаи за реализација на Годишниот план за обуки за 
2019 година до надлежното министерство. Ваквите состојби не се во 
согласност со член 54 и член 58 став 2 од Законот за административни 
службеници.  

Утврдените состојби не се во согласност со наведената законска и подзаконска 
регулатива и влијаат на точноста на презентираните податоци за видот и 
бројот на организационите единици на ДСД и нивниот делокруг на работа, 
начинот на распоредување и делегирање на надлежностите на вработените, 
остварувања на правата од работен однос како и системот за стручно 
усовршување.  

                     
 
4 Правилник за систематизација на работните места во ДСД „Томе Стефановски-Сениќ“ Скопје број 0204-426/2 од 
17.06.2015 година и  Правилник за Измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места 
во ДСД „Томе Стефановски-Сениќ“ Скопје број 03-270/2 од 12.03.2018 година. 
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Препорака 
Одговорното лице во ДСД да преземе активности за: 

- изготвување на функционална анализа; 
- усогласување на пречистениот текст на актот за систематизација на 

работните места со неговите првични верзии и измени; 
- обезбедување доказ за стекнатото потребно образование за работното 

место на кое се распоредени вработените и 
- спроведување на предвидените обуки во Годишниот план за обуки и 

доставување полугодишни извештаи за реализација на истиот до 
надлежното министерство. 

 
4.2. Финансиски извештаи  
  
4.2.1. Во деловните книги ДСД со состојба на 31.12.2019 година на име градежни 

објекти и земјиште искажува вредност од 110.104 илјади денари. Со извршената 
ревизија на основот на потврдување на наведената состојба, ревизијата 
констатира дека евиденцијата се однесува на градежни објекти во површина 
од 5.589 м2 и земјиште во површина од 16.907 м2 согласно „Одлука за 
запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на 
Република Македонија во катастарот на недвижности“ бр. 44-3643/1 од 
05.06.2018 година. Во наведената одлука целокупниот имот е запишан со право 
на сопственост на РСМ. И покрај тоа што во имотниот лист5 е ставена 
прибелешка дека право на користење на дел од имотот има ДСД, на ревизијата 
не и е презентиран акт од Владата со кој се дава право на времено односно на 
трајно користење на градежните објекти и земјиштето на ДСД.  
Исто така на ревизијата не и се презентирани докази за утврдување на 
вредноста на градежните објекти и земјиштето евидентирани во деловните 
книги.  
На наведената состојба не е извршено зголемување од претходен период на 
име инвестиционо одржување и во исто време не е пресметана ревалоризација.  

 
Утврдените состојби не се во согласност со член 137, член 142 и член 143 од   
Законот за катастар на недвижности, член 12 и член 20 од Законот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници и член 28 од 
Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници и 
влијаат на објективноста и реалноста на финансиските извештаи и 
информациите кои што ги даваат истите.  

 
                     
 
5 Број 2431 за К.О. Маџари.  
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 Препорака 
Одговорното лице во ДСД да преземе активности за обезбедување на  
потребните акти и податоци од Владата за наведените градежни објекти и 
земјиште и изврши соодветна проценка на вредноста. 
 

4.2.2. ДСД во деловните книги со состојба на 31.12.2019 година на име материјални и 
нематеријални средства искажува состојба во износ од 120.324 илјади денари. 
Со извршената ревизија на начинот на евидентирање на средствата во 
деловните книги, нивната амортизација и ревалоризација, интерниот акт за 
начинот на вршење на попис како и активностите преземени за вршење на 
попис на средствата и нивните извори, ревизијата го констатира следното: 

- Упатството за попис6, Одлуката за извршување целосен редовен попис и 
решенијата за попис се донесени врз основа на законски акти кои го 
уредуваат водењето на деловните книги на пресметковна основа и истите 
не се применливи за ДСД7; 

- материјалните средства не се обележани со инвентарни броеви; 
- при пресметка на амортизацијата на опремата се применува единствена 

стапка на амортизација и не се преземени активности за ревалоризација 
на набавната вредност и нејзината исправка, што не е согласност со 
Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските корисници;  

- пописните листи за извршен физички попис на материјалните средства 
не се целосно пополнети и не ги содржат сите потребни податоци за 
усогласување помеѓу сметководствената и фактичката состојба; 

- градежните објекти и земјиштето во пописните листи не се поткрепени 
со уредни и веродостојни докази за докажување на правото на 
сопственост, односно правото на користење; 

- не е извршен попис на книгите во библиотеката и не се презентирани 
податоци за вршење на попис на истите во претходен период; 

- не е извршен попис на нематеријалните средства кои ги користи ДСД и за 
истите не постојат податоци во деловните книги; 

- извршено е бришење од деловните книги на материјални средства чија 
ревалоризирана набавна вредност и ревалоризирана исправка на 
вредност во износ од 38.279 илјади денари не се евидентирани во 
материјалната евиденција и во исто време не е утврдена оваа состојба од 

                     
 
6 Упатство за извршување на вонреден попис (инвентарисување) на средствата и нивните извори на Државниот 
студентски дом „Томе Стефановски – Сениќ“ – Скопје, Бр. 03-482/2 од 12.11.2019 година. 
7 Врз основа на член 8 од Правилникот за начинот за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на 
сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот (Сл. Весник бр. 107/2001), донесен врз основа на член 
473 став 3 од Законот за трговските друштва.  
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страна на пописната комисија и не е донесен акт од страна на 
раководителот на субјектот односно на УО; 

- во материјалната и сметководствената евиденција освен податоците за 
недвижниот имот и опремата евидентирана во текот на 2019 година а 
набавена во 2015 и 2019 и добиена по пат на донација во 2018 година, не се 
констатирани други записи за другите материјални и нематеријални 
средства;  

- не е извршено усогласување на сметководствената со фактичката 
состојба; 

- подготвени се извештаи од поединечните пописни комисии при што 
централната пописна комисија не преземала активности за изготвување 
на збирен извештај од извршениот попис; 

- Извештајот од извршениот попис на материјалните средства не ги 
содржи потребните податоци утврдени со Правилникот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници и во исто време 
пописната комисија не предложила мерки за начинот на постапување со 
патничките моторни возила кои не се во возна состојба;  

- Одлуката за усвојување на редовен годишен попис за 2019 година не е 
донесена во законски утврдениот рок односно истата е донесена на 
седница одржана на 27.02.2020 година, што не е во согласност со 
одредбите на Правилникот за сметководството за буџетите и буџетските 
корисници.  

Утврдените состојби не се во согласност со одредбите на Законот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници и оневозможува  
усогласување на сметководствената со фактичката состојба што влијае на 
квалитетот на финансиските извештаи.  

 
Препорака 

          Одговорното лице на ДСД да ги преземе следните активности: 
- пропишувањето на  интерните акти за начинот на организирање и 

спроведување на пописот да се врши согласно одредбите за корисници на 
средства од буџетот на РСМ; 

- да ги задолжи вработените да пристапат кон поставување на инвентарни 
броеви на материјалните средства; 

- делегирањето на надлежности на членовите на пописната комисија и 
организирањето на пописот на материјалните и нематеријалните 
средства да се врши на начин кој ќе обезбеди усогласување на 
сметководствената со фактичката состојба; 
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- донесување на одлуката за прифаќање на извештајот за попис во 
законски утврдениот рок. 

 
4.2.3. Подготвувањето на храна во ДСД се врши согласно Правилник за нормативите 

за подготвување на храна за корисниците на услугите на ДСД и две различни 
неделни менија за исхрана кои наизменично се применуваат по истекот на 
секоја недела. Требувањата на храна од магацин се вршат на дневно ниво во 
зависност од студентите/учениците кои присуствуваат на оброците. За 
набавка на храна во текот на 2019 година реализирани се расходи во износ од 
5.206 илјади денари (4.359 илјади денари од сметка 603 и 847 илјади денари од 
сметка 787). Со извршената ревизија на начинот на издавање на прехранбени 
продукти и подготовка на оброци ги констатиравме следните состојби: 

- не се врши вредносно задолжување и раздолжување на студентскиот 
ресторан за вкупно приготвена и издадена храна и не е воспоставена 
евиденција на залиха на неискористени прехранбени продукти во 
ресторанот;  

- не се изготвува документ за количините на храна која не е употребена 
односно уништена; 

- ДСД има систем за евиденција на исхрана кој функционира преку 
контролер на кој студентите/учениците се евидентираат со електронска 
картичка со цел да добијат оброк на дневна основа. Во годината предмет 
на ревизија системот не бил функционален иако во текот на 2018 година 
била спроведена постапка за јавна набавка за негово одржување; 

- дел од артиклите издадени за исхрана на дневна основа не се предвидени 
со нормативот за исхрана ниту пак со дневното мени, а дел од нив се 
требуваат во количини поголеми од предвидените.  

Со извршените анализи на соодносот помеѓу издадените продукти од магацин 
на храна и количините потребни за подготовка на оброк не бевме во можност 
да го потврдиме точниот број на оброци кои се подготвуваат на дневно и 
неделно ниво. Утврдените состојби не се во согласност со член 6 став 2 од 
Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници, член 5 став 1 
алинеја 3 и член 18 од ЗЈВФК и создаваат ризик од субјективно определување 
на бројот на дневни оброци, можни злоупотреби како и несоодветно користење 
на средствата на ДСД.  

 
Препорака 
Одговорното лице на ДСД да преземе активности за делегирање надлежности 
и давање овластување за: 

- обезбедување на услови за функционирање на системот на евиденција на 
исхрана на дневна основа; 
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- лицата задолжени за прием, приготвување и издавање на храна да  
обезбедат уредни и веродостојни докази што ќе претставуваат основа за 
евидентирање на трансакциите во деловните книги; 

- подготвување на документ за количините на храна која е уништена; 
- подготвување и издавање на храна согласно нормативот и дневните 

менија. 
 

4.2.4. Со извршената ревизија на функционирањето на процесот на исплата на плати 
и надоместоци на плати во ДСД, актите за систематизација и организација на 
работењето во ДСД, листите за редовност и дел од персоналните досиеја на 
вработените, начинот на пресметување, исплата и сметководствено 
евидентирање на плати и надоместоци на плата, ревизијата ги утврди 
следните состојби:  

- не е донесен интерен акт за начинот на пресметка и исплата на плати; 
- додатоците на плата8 на вработените со статус помошно технички 

персонал се пресметуваат на процент понизок од утврдениот согласно 
член 12 од Колективниот договор за вработените во ДСД; 

- дел од вработените во текот на 2019 година не се евидентираат при 
почеток или крај на работното време во системот за електронска 
евиденција. Констатиравме дека податоците се нецелосни во поглед на 
евидентираното присуство на вработените, времето на доаѓање и 
заминување од работа, отсуствата и работата во смени и празници. 
Горенаведеното создава ризик од неточна пресметка и исплата на плата 
и надоместоци од плата за помалку/повеќе одработени часови од 
полното работно време определено со закон и колективниот договор за 
вработените во ДСД; 

- раководителите на организационите единици, за неколку месеци9 во 
годината предмет на ревизија, не вршат евидентирање на работните 
часови поминати на прекувремена работа, ноќна работа и работа на 
државен празник и за истото не е известен подрачниот државен 
инспектор за труд. Имено приложени се известувања во кои се наведени 
вкупниот број на часови за прекувремена работа, работа во смени, ноќна 
работа, работа за ден на неделен одмор и државен празник кои не се 
совпаѓаат со податоците на електронската евиденција ниту пак е 
приложен распоред на почетокот од месецот согласно кој ќе се 
организира прекувремената работа за секој вработен. Утврдената 

                     
 
8 Ноќна работа, прекувремена работа, работа во смени, работа на ден на неделен одмор и  работа во денови на 
празници и неработни денови утврдени со закон. 
9 Јануари, јули, август, септември, октомври, ноември и декември 2019 година. 
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состојба не е во согласност со член 117, 127 и 148 од Законот за работните 
односи и член 12 од Колективниот договор на ДСД; 

- за четири лица извршена е исплата за прекувремената работа која трае 
повеќе од 190 часа годишно, што е спротивно на член 117 став 2 од Законот 
за работите односи; 

- пресметката и исплатата на плата и надоместоци од плата не се 
евидентира навремено и ажурно во сметководствената евиденција. 
Имено воспоставена е пракса горенаведените обврски и расходи да не се 
евидентираат во моментот на нивното настанување, односно на ден 
31.12.2019 година се евидентираат во сметководствената евиденција во 
вкупен износ од 5.119 илјади денари. Утврдената состојба не е во 
согласност со член 7 од Закон за сметководството на буџетите и 
буџетските корисници и член 5 од Правилникот за сметководството за 
буџетите и буџетските корисници; 

- воспоставена е пракса од сметките плати и надоместоци да се врши 
плаќање за набавки на потрошен материјал во износ од 298 илјади денари 
(на сметка 603 во износ од 164 илјади денари; на сметка 787 во износ од 134 
илјади денари). Оваа состојба не е во согласност со член 29 од 
Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план 
на буџетите, влијае на намалување на обезбедените средства при исплата 
на плати и надоместоци од плата  и создава ризик од ненавремена 
исплата на истите; 

- утврдувањето на вкупната маса на бруто плата не се врши на 
пропишаниот образец “МБП“ што не е во согласност со член 11 од Законот 
за исплата на платите во РСМ; 

- договорите за вработување не содржат одредба за висината на основната 
плата, односно истата е искажана во нето плата, што не е во согласност со 
на член 28 точка 9 од Законот за работните односи. 

Горенаведените состојби упатуваат на несоодветна примена на законските 
прописи со кои се регулира начинот на пресметка и исплата на плата и 
надоместоци на плата што има влијание на точноста и законитоста на 
извршените исплати на плата и надоместоци на плата.  
 
Препорака 
Одговорното лице на ДСД да ги преземе следниве активности:  

- да донесе акт за уредување на начинот и постапката за пресметка и 
исплата на плати; 

- додатоците на плата да се пресметуваат согласно утврдениот процент во 
Колективниот договор; 



ДСД „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ - СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ  
СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 14 
 
 
 
                                                      
                                                       
 

- да се обезбеди ефикасно користење и следење на функционирањето на 
системот за електронска евиденција на оствареното работно време и 
веродостојна потврда на податоците од системот за електронска 
евиденција која ќе служи како основа за пресметка и утврдување на 
висината на платите и надоместоците од плата; 

- редовно и навремено да се известува подрачниот државен инспектор за 
труд за прекувремена работа, ноќна работа и државен празник; 

- пресметката и исплатата на плата и надоместоци од плата да се врши 
ажурно и хронолошки во деловните книги; 

- да се обезбеди плаќањето на набавените материјали да се врши од ставки 
согласно нивната намена утврдена во финансискиот план на ДСД; 

- утврдувањето на вкупната маса на бруто плата да се врши на 
пропишаниот образец “МБП“; 

- во договорите за вработување да се предвиди одредба за висината на 
основната плата. 
 

4.2.5. Во известувачкиот период ДСД извршил ангажирање на физички лица за 
извршување на работни задачи за потребите на ДСД. Бројот на ангажираните 
лица во текот на 2019 година е променлив и се движи од 4 до 7 лица, за кои се 
исплатени средства во бруто износ од 1.295 илјади денари (од сметка 603 во 
износ од 1.071 илјада денари и од сметка 787 во износ од 224 илјади денари). Со 
извршената ревизија на презентираните документи го констатиравме 
следново: 

- бројот на ангажирани лица го надминува законски утврдениот минимум 
како можност за ангажирање без соодветна согласност од 
Министерството за финансии односно повеќе од три лица во 
институциите во кои вкупниот број на вработени е помал од 300 лица; 
Притоа на ревизијата не и беше презентирана согласност за 
ангажираните лица од надлежното министерство; 

- две од лицата се ангажирани за извршување физичка работа за период 
подолг од 24 месеци;  

- во месеците јануари и февруари 2019 година ангажирани се три лица за 
вршење сметководствени услуги иако во актот за систематизација е 
систематизирано само едно лице на позиција Раководител на одделение 
за финансиско сметководство и материјално работење. За наведените 
два месеци на име сметководствени услуги исплатени се 146 илјади 
денари; 

- лицата се ангажирани преку агенција за авторски права, со која не е 
склучен договор но за услугата истата наплаќа провизија. 
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Погоре утврдените состојби не се во согласност со член 8 од Законот за 
трансформација во редовен работен однос и Законот за облигационите односи 
и предизвикува можност од несоодветно користење на средствата.  
 
Препорака 
Одговорното лице во услови кога потребата од ангажирање на лица по договор 
на дело го надминува законски утврдениот максимум да пристапи кон 
обезбедување на согласност од надлежното министерство пред склучување на 
договорите. 

 
4.2.6. Утврдените состојби во точка 4.2.8. од Извештајот на овластениот државен 

ревизор за Финансиските извештаи за сметката на буџет од 
самофинансирачки активности се однесуваат и за оваа сметка при што на име 
расходи за надоместоци на членови на УО искажани се во бруто износ 25 
илјади денари. 

 
Основ за изразување на мислење 

 
Вкупниот ефект од изнесените наоди во точките 4.1. и 4.2., кои се основ за 
изразување мислење, се: 

- неутврдено право на трајно користење на градежните објекти и 
земјиштето; 

- нецелосно спроведен попис на средствата и обврските; 
- неправилности во примената на нормативите за подготвување на храна 

за корисниците на услугите на ДСД;  
- несоодветна примена на законските прописи со кои се регулира начинот 

на пресметка и исплата на плата и надоместоци на плата;  
- неправилности во користењето на електронскиот систем на евиденција 

на присуството на вработените на работните места; 
- недоследности во ангажирањето на вработени лица со договор на дело. 

 
5. Ревизорско мислење  
 

Мислење за финансиски извештаи  
 

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 4.2. 
финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на Државниот студентски дом „Томе 
Стефановски – Сениќ“ – Скопје на ден 31 декември 2019 година како и резултатите 
на финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност 
со важечката законска регулатива.   
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Мислење за усогласеност со закони и прописи   
 

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките 4.1.   и 
4.2. активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи на Државниот студентски дом „Томе Стефановски – 
Сениќ“ – Скопје на ден 31 декември 2019, не се во согласност со релевантната 
законска регулатива, упатства и воспоставени политики. 
 
6. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет 

 
6.1. Во 2019 година од страна на надлежното министерство именуван е вршител на 

должност директор кој оваа функција ја вршел во период подолг од шест месеци. 
Ова лице не е назначено од редот на вработените и со истото не е склучен договор 
за вработување на деловни лица (менаџерски договор). Утврдената состојба не е 
во согласност со член 42 од Законот за студентскиот стандард и член 54 од 
Законот за работните односи. Наведената состојба е надмината во месец 
декември 2019 година со именување на директор од страна на надлежното 
министерство. 

 
6.2. Во текот на 2019 година извршени се плаќања по судски решенија на име главен   

долг, камата и трошоци за постапка во вкупен износ од 1.940 илјади денари.  
Одлевањето на средствата за исплата на затезни камати и трошоци за вршење на 
постапката од двете сметки во износ од 1.272 илјади денари (од сметка на основен 
буџет-603 во износ од 981 илјада денари и од сметка на буџет од 
самофинансирачки активности-787 во износ од 291 илјада денари) претставуваат 
дополнителен товар на буџетот на ДСД. Причините за ваквите трошоци се во 
неажурно и ненавремено подмирување на достасаните обврски кон главните 
добавувачи и несоодветно користење на средствата.   

 
6.3. Министерството за образование и наука како надлежно министерство за 

организирање, спроведување и надзор над вршењето на дејноста на студентскиот 
стандард кај студентските домови вклучувајќи го и ДСД, нема доставено извадок 
од годишен финансиски план по сметки, програми, потпрограми и ставки за 
одобрени средства на ДСД што не е во согласност со член 6 став 2 од Законот за 
извршување на буџетот на РМ за 2019 година. Ваквата состојба влијае на 
планирањето на расходните ставки за тековната година според потребите и 
приоритетите на ДСД.  
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6.4. На ревизијата и е презентирана пресуда од 13.07.2020 година заведена под У-1. 
бр.206/2020 година со која решението на Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор степен се поништува и 
постапката по предметот се враќа на повторно постапување и одлучување а се 
однесува за донесено решение од надлежното министерство за именување на 
директор на ДСД. 
Во прилог на Забелешките на Нацрт извештајот од страна на раководното лице 
на ДСД доставени се две решенија донесени од страна на Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен и 
тоа: 

- Решение под РО бр. 0904-319 од 21.10.2020 година со кое жалбата бр. 0904-319 
од 16.12.2019 година (изјавена против решение за именување директор на 
ДСД бр. 18-13976/2 од 02.12.2019 година донесено од МОН а по насоки на 
Пресудата У-1. бр. 206/2020 од 13.07.2020 година) се одбива како неоснована 
и 

- Решение под РО. бр. 0904-362 од 04.02.2021 година со кое приговорот со бр. 
0904-362 од 09.12.2020 година изјавен против решение РО. бр. 0904-319 од 
21.10.2020 година, се отфрла како недозволен. Против ова решение може да 
се поведе спор пред надлежен Управен суд во рок од 30 дена од денот на 
приемот, но на ревизијата не и е презентиран акт за понатамошно 
постапување.   

 
7. Останати прашања 

 
7.1. Согласно член 2 став 2 од Законот за студентскиот стандард10, студентските  

домови се основаат за остварување на интереси и потреби за престој на 
студентите кои студираат надвор од местото на живеење. Со одредбите на член 
10 став 3 од истиот закон, доколку во студентскиот дом останат слободни места 
може да се пополнат со редовни ученици од средните училишта согласно со 
Законот за ученичкиот стандард. Член 2 став 2 од Законот за ученичкиот 
стандард11, уредува дека ученичките домови се основаат за остварување на 
интереси и потреби за престој на учениците кои учат надвор од местото на 
живеење а “доколку ученик не може да се смести во ученички дом, општината од 
каде што доаѓа ученикот може да организира сместување во приватен ученички 
дом или семејство“ согласно член 9 став 3 од наведениот закон. Имајќи во предвид 
дека Законот за ученичкиот стандард не предвидува сместување на ученици во 

                     
 
10 („Службен весник на РМ“ бр. 15/13.....„Службен весник на РСМ“ бр. 124/19, 248/20).  
11 („Службен весник на РМ“ бр. 52/05.....„Службен весник на РСМ“ бр. 248/20). 
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студентски дом, се наметнува потребата од усогласување на погоре наведените 
законски акти.  
Исто така со одредбите на член 41-а од Законот за средното образование12 е 
уредена обврската дека ученикот кој е со статус на редовен ученик во јавно 
средно училиште му се организира бесплатен превоз до училиштето, ако 
ученикот не се смести во ученички дом, под услов ако местото на живеење е 
оддалечено најмалку 2,5 километри од средното училиште во кое ученикот е 
запишан и ја посетува наставата и ако избраната струка и профил не е застапена 
во општината во која ученикот живее. 
Имајќи го во предвид различниот начин на уредување на слична област 
„сместување на студенти / ученици“ од една страна и заштеда на средства од 
друга страна и во исто време обезбедување на нормално функционирање на 
студентските домови ревизијата смета за потребно да укаже на потребата од 
усогласување на одредбите на Законот за ученичкиот стандард и Законот за 
средното образование со одредбите на Законот за студентскиот стандард.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
12 („Службен весник на РМ“ бр. 44/95...98/08 од Закон за учебници за основно и средно образование, 88/09...64/18, 
„Службен весник на РСМ“ бр. 161/19 од Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните 
училишта, 229/20). 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И Р АСХОДИ ЗА 2019 година  
  
                                                                                                                               во 000 денари  

Опис на позицијата Образложение  2019  2018 
     

Приходи  
   

Трансфери и донации 3.1. 21.891  23.775 
Вкупно приходи   21.891  23.775 

     
Расходи     
Тековни расходи 3.2.    
Плати и надоместоци 3.2.1. 8.285  9.718 
Стоки и услуги 3.2.2. 13.606  13.101 
Каматни плаќања 3.2.3. 0  6.765 
Социјални бенефиции 3.2.4. 0                  -     
Вкупно тековни расходи   21.891  29.584 

     
Капитални расходи  

   
Капитални расходи 3.3.                -      949 
Вкупно капитални расходи   0  949 

     
     

Вкупно расходи  21.891  30.533 
     

Остварен вишок на приходи - 
добивка пред оданочување 

3.4. 
0  -6.758 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ 

 
                                                                                                                  во 000 денари  

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2019   2018 
Актива     
     
Тековни средства 4.1.    
Активни временски 
разграничувања 4.1.1. 3.297  0 
Вкупно тековни средства  3.297  0 

     
Постојани средства 4.2.    
Материјални добра и природни 
богатства 4.2.1. 27.192  27.192 
Материјални средства 4.2.2. 93.132  84.853 
Вкупно постојани средства  120.324  112.045 

     
Вкупна актива  123.621  112.045 

     
Пасива     

Тековни обврски 4.3.    
Краткорочни обврски спрема 
добавувачи 4.3.1.  1.749                 -      
Краткорочни обврски за плати 
и други обврски спрема 
вработените 4.3.2. 1.548                 -      
Вкупно тековни обврски   3.297  0 
     
Извори на средства 4.4.    

Извори на капитални средства 4.4.1. 120.324  112.045 
Вкупно извори на деловни 
средства  120.324  112.045 

     
Вкупна пасива  123.621  112.045 
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ПРЕГЛЕД 

НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА  ЗА 2019 
ГОДИНА 

   
    во 000 денари 

О  П  И  С 
Државен јавен 

капитал  Вкупно 
   

Состојба 01.01.2019 година                      112.045                      112.045  
   
Зголемување по основ на:                      12.094                        12.094  
Набавки                         12.094                        12.094  
Инвестиции во тек-градежни 
објекти опрема и др.                                -                                 -  
Ревалоризација на капитални 
средства                                -                                 -  
   
Намалување по основ на:                         3.815                          3.815  
Отпис на капитални средства                                 -  
Ревалоризација на отпишани 
капитални средства                                 -  
Амортизација                           3.815                          3.815  
   
Состојба 31.12.2019 година                     120.324                      120.324  
 


