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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 буџет од 
самофинансирачки активности).  

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:     
- неевидентирани побарувања од студентите во 

сметководствената евиденција; 
- нецелосна евиденција на побарувањата за 

повеќе платен ДДВ; 
- неправилности во исплатата на надоместоците 

на членовите на УО; 
- не е обезбедено доследно почитување на 

одредбите на ЗЈН. 

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:      
- редовно и навремено евидентирање на пресметаните 

и наплатените побарувања од студентите; 
- во соработка со Управата за јавни приходи да се 

изврши поврат на побарувањата на име ДДВ;   
- исплатата на надоместокот за членувањето и 

работата во УО да се врши согласно донесените 
интерни акти; 

- да се обезбеди законско постапување во процесот на 
јавните набавки. 

Клучни системски слабости:    
/ 
 
 
 
 
 
 

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 
претставува известување за 
констатираната состојба додека 
останатите забелешки не се прифаќаат од 
причина што не се добиени дополнителни 
докази кои би влијаеле на промена на 
утврдените состојби во извештајот.  


