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Прилог 1  
Известување за извршена проверка на преземените мерки од страна на субјектот 
предмет на ревизија, во врска со утврдените состојби и дадените препораки 
содржани во конечниот извештај на овластениот државен ревизор број 09-56/3 од 
10.01.2011 година. 
 
Прилог 2 
Забелешки по Нацрт извештаите на Овластениот државен ревизор, добиени од 
поранешниот директор. 
 
Прилог 3 
Забелешки по Нацрт извештаите на Овластениот државен ревизор, добиени од 
одговорното лице. 
 
Прилог 4 
Одговор на Забелешките по Нацрт извештаите на Овластениот државен ревизор.  
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 Кратенки користени во извештајот: 
 
ДСД – Државниот студентски дом; 
РСМ – Република Северна Македонија; 
ДДВ – Данок на додадена вредност; 
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 буџет од самофинансирачки активности, 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:   
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- не е обезбедено почитување на сметководственото начело на парично 
искажување и не се донесени сметководствени политики за начинот на 
евидентирање на трансакциите; 

- неевидентирани побарувања од студентите во сметководствената 
евиденција; 

- неправилна примена на актите за утврдување на цената за сместување и 
исхрана на студентите; 

- невоспоставен систем на ажурно и хронолошко сметководствено  
евидентирање на залихите на материјалите; 

- нецелосна евиденција на побарувањата за повеќе платен ДДВ; 
- неправилности во исплатата на надоместоците на членовите на УО; 
- неправилности во примената на законските акти односно сместување на 

надворешни корисници/работници во објекти наменети за студенти и 
ученици; 

- спроведени се постапки за јавни набавки во кои не е обезбедено доследно 
почитување на одредбите на ЗЈН.  

  
За надминување на констатираните состојби дадени се препораки со цел 
преземање на мерки и активности од надлежните лица и органи.  
 
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 две забелешки не се прифаќаат а една 
забелешка претставува известување за констатираната состојба. 
 
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 забелешките 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 17 

и 18 заедно со ревизија на усогласеност на ДСД на сметката за сопствени 
приходи, 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 застапувано 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. 
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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 
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 
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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. 
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 09-56/3 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 преземал мерки за имплементација 
на дадените препораки, односно од вкупно 23 препораки, 5 препораки се 
спроведени, 4 препораки се делумно спроведени, 6 препораки поради измени 
во законската регулатива се неприменливи и 8 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. 
Констатирани се следните состојби: 
 
Од страна на поранешниот директор на ДСД, м-р Лулзим Џемаили добиени се 
Забелешки по Нацрт извештаите на овластениот државен ревизор, истите се 



ДСД „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ - СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ  
СМЕТКА ЗА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 6 
 
 
 
 
                                                       

разгледани и е констатирано дека две забелешки не се прифаќаат а една 
забелешка претставува известување за констатираната состојба. 
 
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 забелешките не се прифаќаат, од причина што не се 
добиени дополнителни докази кои би имале влијание на промена на 
утврдените состојби во извештајот.  

 
4.1. Усогласеност со закони и прописи 
 
4.1.1. Давањето на услугите од страна на ДСД во корист на студентите и 

уредувањето на меѓусебните права и обврски потребно е да се изврши со 
склучување на договори авторизирани од двете страни и нивно архивирање 
од страна на давателот на услугите. Со извршената ревизија констатиравме 
дека договорите не се архивски заверени и не се потпишани од страна на 
давателот на услугата (ДСД), што не е во согласност со член 18 од Законот за 
облигационите односи и одредбите на Законот за сметководство на буџетите 
и буџетски корисници. Утврдената состојба создава ризици во однос на 
уредувањето на меѓусебните права и обврски и евидентирање на 
трансакциите во деловните книги врз основа на непотврдени уредни и 
веродостојни докази за корисниците на услугите. 

 
Препорака 
Одговорното лице да преземе активности уредувањето на меѓусебните права 
и обврски со корисниците на услугите да се врши со склучување на договор кој 
ќе биде авторизиран од договорните страни и соодветно архивиран. 

 
4.2. Финансиски извештаи  
 
4.2.1. Со извршената ревизија на начинот на водење на деловните книги и 

признавањето на приходите и расходите ревизијата констатира дека не се 
донесени сметководствени политики за начинот на евидентирање на 
трансакциите, не е обезбедено почитување на сметководственото начело на 
парично искажување, не е обезбедена авторизација и потпишување на 
документите кои што претставуваат основа за евидентирање на 
трансакциите во деловните книги и не е обезбедена соодветна примена на 
сметковниот план за буџетите и буџетските корисници. 
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Ревизијата констатира дека во деловните книги искажани се расходи во 
износ од 491 илјада денари со истовремено затворање на активни временски 
разграничувања на име извршени услуги од правен субјект од претходен 
период и искажана е состојба на име пасивни временски разграничувања 
пренесена како почетна состојба во износ од 2.683 илјади денари за кои на 
ревизијата не и се презентирани уредни и веродостојни докази. На овој начин 
расходите се искажани на пресметковна основа.  
Утврдената состојба не е во согласност со одредбите на Законот за  
сметководството за буџетите и буџетските корисници, Правилникот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници и Правилникот за 
содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетските 
корисници и има за ефект искажување на пооделниот промет за исти 
трансакции во двете сметки со кои што располага ДСД, несоодветни податоци 
за вишокот на приходи над расходи и несоодветни податоци за видот на 
приходот односно расходот во финансиските извештаи со што се врши 
намалување на квалитетот на финансиските извештаи и информациите и 
податоците што ги даваат истите.  

 
Препорака  
Одговорното лице на ДСД да донесе сметководствени политики за начинот на 
евидентирање на трансакциите во деловните книги, ги задолжи лицата за 
водење на деловните книги за правилно евидентирање на трансакциите во 
деловните книги и обезбеди внесувањето на промените во деловните книги да 
биде врз основа на уредни и веродостојни докази (документи).  
 

4.2.2. Со извршената ревизија во сметководствената и дополнителната евиденција 
за начинот на евидентирање и наплата на побарувањата од студентите и 
учениците кои ги користат услугите на ДСД, ги констатиравме следниве 
состојби: 

- во текот на 2019 година во сметководствената евиденција не се 
евидентирани побарувања по основ на сместување и исхрана во износ од 
672 илјади денари, наплатени побарувања во износ од 572 илјади денари 
и ненаплатени побарувања во износ од 100 илјади денари;  

- во сметководствената евиденција не се евидентирани ненаплатени 
побарувања во износ од 111 илјади денари настанати во периодот од 2016 
до 2019 година. На ревизијата не и беа презентирани докази за 
преземени активности за наплата на истите. 

Горенаведеното создава ризик од нереално и нецелосно евидентирање и 
наплата на побарувањата од студентите и учениците кои ги користат услугите 
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на ДСД и има влијание врз точноста и вистинитоста на искажаните податоци 
во Билансот на состојба. Исто така непреземањето на активности за наплата 
на долгови од минати години создава ризик од застарување на истите. 
Утврдените состојби не се во согласност со член 6 и член 12 од Законот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници и член 360 од Законот за 
облигационите односи. 

 
Препорака  
Одговорните лица во делот на финансиите и сметководството во деловните 
книги редовно и навремено да ги евидентираат пресметаните и наплатените 
побарувања од студентите по основ на сместување и исхрана, а врз основа на 
претходна проверка и контрола во помошната евиденција вршат нивно 
усогласување. 
Одговорните лица за наплата на побарувањата редовно и навремено да 
преземаат активности за наплата на побарувањата.  

 
4.2.3. ДСД е регистриран даночен обврзник за ДДВ. Во деловните книги со состојба 

на 31.12.2019 година субјектот искажува побарување за повеќе платен данок 
на додадена вредност во износ од 1.088 илјади денари. За потврдување на 
наведената состојба ревизијата се обрати до Управата за јавни приходи, 
регионална дирекција Скопје, при што добиени се повратни информации кои 
упатуваат на констатацијата дека ДСД за периодот од 2012 до 31.12.2019 
година има застарени побарувања во износ од 3.109 илјади денари и тековни 
побарувања во износ од 3.467 илјади денари. На ревизијата не и се 
презентирани докази за преземени активности од страна на ДСД за поврат на 
повеќе платените парични средства на име данок на додадена вредност. 
Утврдената состојба не е во согласност со одредбите на Законот за данокот на 
додадена вредност, Законот за сметководството за буџетите и буџетските 
корисници и Законот за даночна постапка. Наведената состојба предизвикува 
повеќе платени парични средства на име ДДВ, помалку искажани 
побарувања на име повеќе платен ДДВ и намалување на квалитетот на 
информациите кои ги даваат финансиските извештаи.    
 

Препорака 
Одговорното лице на ДСД да ги утврди причините за непреземените 
активности за поврат на повеќе платените парични средства и во соработка со 
Управата за јавни приходи да изврши поврат на побарувањата на име ДДВ кои 
не се застарени.   
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4.2.4. Со извршената ревизија на начинот на прием, евидентирање и издавање на 
залихите на материјали во известувачкиот период предмет на ревизија и 
извршениот попис за потврдување на сметководствената со фактичката 
состојба на ден 31.12.2019 година ревизијата ги утврди следниве состојби:  

- од страна на одговорните лица во студентскиот дом не е донесен 
интерен акт/методологија која ќе го дефинира процесот на прием, 
издавање, потрошок и начинот на вреднување на залихите; 

- не е донесен интерен акт за кало и растур, иако најголем дел од залихите 
се прехранбени производи кои се користат за подготовка на јадења и се 
со одреден рок на користење; 

- состојбата на залихите на ден 01.01.2019 година во сметководствената 
евиденција и во завршната сметка е искажана на износ поголем за 251 
илјада денари во однос на состојбата во материјалната евиденција и 
состојбата искажана во извештајот за попис на ден 31.12.2018 година;  

- состојбата на залихите на ден 31.12.2019 година во завршната сметка  не е 
усогласена со состојбите утврдени во материјалната евиденција и 
спроведениот попис, односно искажана е на износ поголем за 65 илјади 
денари; 

- приемот и потрошокот на материјалите не се евидентира благовремено 
и ажурно во сметководствената евиденција. Имено, воспоставена е 
пракса да не се евидентира прометот во моментот на неговото 
настанување, а на ден 31.12.2019 година се искажува крајната состојба 
врз основа на податоците од спроведениот попис. 

Утврдените состојби не се во согласност со член 2, член 6 став 2 од Законот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници, како и со член 7 став 1 
алинеја 6 од ЗЈВФК. 
Наведените состојби создаваат ризик од нереално и нецелосно следење на 
потрошокот на залихите кои се неопходни за вршење на дејноста на ДСД и 
имаат влијание врз точноста и вистинитоста на искажаните податоци во 
Билансот на состојба.  
 
Препорака 
Одговорното лице да преземе активности за: 

- донесување на интерен акт/методологија која ќе го дефинира процесот 
на прием, издавање, потрошок и начинот на вреднување на залихите на 
материјали, резервни делови и ситен инвентар; 

- пристапување кон усогласување на состојбите во сметководствената и 
материјалната евиденција и прикажување на состојбите во 
финансискиот извештај – Биланс на состојба точно и вистинито; 
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- обезбедување на ажурно и хронолошко евидентирање на трансакциите 
во деловните книги односно набавката, приемот и издавањето на 
залихите да се евидентираат во сметководствената евиденција во 
моментот на нивото настанување. 

 
4.2.5. Утврдените состојби во точка 4.2.3. од Извештајот на овластениот државен 

ревизор за Финансиските извештаи за сметката на основен буџет се 
однесуваат и за оваа сметка при што за набавка на храна во текот на 2019 
година реализирани се расходи во износ од 847 илјади денари. 

 
4.2.6. Утврдените состојби во точка 4.2.4. алинеја 7 од Извештајот на овластениот 

државен ревизор за Финансиските извештаи за сметката на основен буџет се 
однесуваат и за оваа сметка при што од сметките плати и надоместоци 
извршено е плаќање за набавки на потрошен материјал во износ од 134 илјади 
денари). 

 
4.2.7. Утврдените состојби во точка 4.2.5. од Извештајот на овластениот државен 

ревизор за Финансиските извештаи за сметката на основен буџет се 
однесуваат и за оваа сметка при што за ангажирање на физички лица за 
извршување на работни задачи за потребите на ДСД исплатени се средства во 
бруто износ од 224 илјади денари. 

 
4.2.8. Управниот одбор во ДСД согласно законските акти е составен од седум члена 

и тоа: тројца претставници од основачот, двајца од редот на вработените, еден 
претставник од здружението на студентите од универзитетот каде што ДСД е 
придружна членка (од редот на студентите, станари во ДСД1) и еден 
претставник од универзитетот каде што ДСД е придружна членка. 
Во известувачкиот период ДСД на име расходи за надоместоци на членови на 
УО искажува во бруто износ 593 илјади денари (на сметка 603 во износ од 25 
илјади денари и на сметка 787 во износ од 568 илјади денари). Со извршена 
ревизија во деловните книги, интерните акти и презентираните докази го 
констатиравме следното: 

- исплатата на надоместокот не се врши според редовност на седниците 
односно одредени членови иако присуствувале на седниците не добиле 
надомест за присуството а на одредени членови им е исплатен надомест 
во повисок износ; 

                     
1 Закон за студентскиот стандард (“Службен весник на РМ“ бр. 15/13...20/19, “Службен весник на РСМ“ бр. 124/19, 
248/20). 
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- во одредени случаи воспоставена е пракса да добиваат надомест и 
вработени лица кои немаат статус на членови на УО;  

- не е обезбедено доследно почитување на одредбите на деловникот за 
работа на УО со кој е уредено седниците да се одржуваат најмалку 
еднаш месечно; 

- не е обезбедено евидентирање на соодветните сметки пропишани со 
Правилникот за класификација на расходите на исплатата на 
надоместокот на членовите на УО;  

- за период од месец јули 2015 година до месец јуни 2019 година извршена 
е исплата во бруто износ од 373 илјади денари на име надомест за 
членување во УО како претставник од здружението на студентите на 
лице чиј статус на редовен студент му завршил во месец јуни 2015 
година.  

Утврдените состојби не се во согласност со одредбите на Законот за 
студентскиот стандард, деловникот за работа на УО и Правилникот за 
класификација на расходите и има за ефект несоодветно користење на 
паричните средства на ДСД.  
 

Препорака 
Одговорното лице на субјектот да преземе активности исплатата на 
надоместокот за членувањето и работата во УО да се врши согласно 
донесените интерни акти а за повеќе исплатените средства вклучувајќи го и 
лицето кое нема статус на редовен студент да преземе активности за поврат 
на повеќе исплатените средства.  

 
4.2.9. ДСД во известувачкиот период на име приходи по основ на сместување на 

работници искажува износ од 592 илјади денари, семејства од опожарени 
домови во износ од 726 илјади денари, односно во вкупен износ од 1.318 илјади 
денари. 
Со извршената ревизија на законскиот основ за сместување на наведените 
лица констатиравме дека согласно одредбите на член 2 став 2 од Законот за 
студентскиот стандард2, студентските  домови се основаат за остварување на 
интереси и потреби за престој на студентите кои студираат надвор од местото 
на живеење а доколку во студентскиот дом останат слободни места може да 
се пополнат со редовни ученици од средните училишта како што е уредено со 
одредбите на член 10 став 3 од истиот закон. 

                     
2 („Службен весник на РМ“ бр. 15/13...20/19, “Службен весник на РСМ“ бр. 124/19, 248/20).  
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Со извршената ревизија на основот за пресметување на надоместокот за 
сметување на наведените лица ревизијата констатира дека УО на ден 
27.12.2016 година донел Одлука за утврдување на ценовник за сметување и 
исхрана на други корисници заведена под број 0302-838, при што ревизијата 
констатира дека не е обезбедено нејзино доследно почитување при 
фактурирање за дадените услуги.  
Во наведениот ценовник е утврдено сместувањето на работници во групи 
месечно да изнесува 8 илјади денари. На ревизијата и е презентирана Одлука 
на УО од 13.12.2019 година и Одлука на УО од 23.12.2019 година со кои се 
утврдува месечна цена за сместување на надворешни лица и тоа во прв 
павилјон 3 илјади денари и во трет павилјон 6 илјади денари без ДДВ односно 
2 илјади денари и 4 илјади денари. Исто така на ревизијата не и се 
презентирани докази дека ДСД преземал активности согласно одредбите на 
Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост и обезбедил соодветно постапување во 
делот на изнајмување на дел од ДСД (сместување на работниците).  
Утврдените состојби не се во согласност со одредбите на Законот за 
студентскиот стандард и Законот за користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост и 
предизвикуваат сместување на лица во објекти кои се наменети на студенти 
односно ученици и не обезбедуваат остварување на целта за која е формиран 
студентскиот дом.  
 
Препорака 
МОН да пристапи кон преиспитување на активностите кои што ги извршува 
студентскиот дом и обезбеди негово користење во функција на намената за 
која е создаден.  
Одговорното лице на ДСД да формира работна група со која ќе изврши 
проверка на извршеното фактурирање на услугите дадени на други 
корисници.  

 
4.2.10. Во известувачкиот период предмет на ревизија ДСД остварил приходи во 

износ од 531 илјада денари врз основа на месечно сместување и исхрана на 
студенти. Согласно член 8, член 32 став 2 и член 33 став 1 од Законот за 
студентскиот стандард како и со одредбите од  Програмата за остварување и 
развој на дејноста во студентскиот стандард за 2019 година, висината на 
надоместокот за  сместување и исхрана на студенти е утврдена во износ од 3.4 
илјади денари. Со извршената ревизија, констатиравме дека донесена е 
одлука од страна на УО со која надоместокот за месечно сместување и 
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исхрана на студенти е утврдена во висина од 4 илјади денари и во исто време 
утврдена е обврска за уплата на еднократен надомест од страна на сите 
ученици и студенти на име административни трошоци во износ 1.5 илјади 
денари. Наведената состојба не е во согласност со Законот за студентскиот 
стандард и Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот 
стандард за 2019 година и предизвикува неосновано стекнување на приходи 
по овој основ и повисоки трошоци за студентите во однос на законски 
предвидените. 

 
Препорака 
Одговорното лице на ДСД и УО да преземат активности за изменување на 
одлуката за месечно сместување и исхрана на студентите и утврдување на 
административни трошоци и нејзино усогласување со законските акти.  

 
4.3. Користење на средствата согласно законски прописи  
 
4.3.1. При увидот во начинот на планирање, спроведување и реализација на 

постапките за јавни набавки спроведени во 2017 и 2018 година, а по кои во 
годината предмет на ревизија преземени се обврски во износ од 7.053 илјади 
денари, извршивме ревизија на 7 постапки за јавна набавка, со кои 
опфативме 80% од преземените обврски при што констатиравме состојби кои 
упатуваат на недоследно почитување на одредбите од ЗЈН: 

- во постапка за набавка на млеко и млечни производи согласно која 
доделени се договори во износ од 753 илјади денари констатиравме 
дека економските оператори чии понуди биле избрани за најповолни не 
се регистрирани за вршење на дејност поврзана со предметот на 
набавката што не е во согласност со член 148 од ЗЈН3. 

- во постапка за јавна набавка на леб и бели пецива согласно која 
доделен е договор во износ од 1.490 илјади денари донесена е Одлука за 
избор на најповолен понудувач со задоцнување од 43 дена сметајќи од 
денот определен како краен рок за поднесување на понудите, за учество 
што не е во согласност со член 162 став 5 од ЗЈН4.  

Воспоставениот начин на постапување при спроведувањето на дел од 
постапките за јавна набавка создава ризик за несоодветна примена на 
одредбите од ЗЈН. 
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Препорака 
Одговорните лица да ги задолжат вработените одговорни за спроведување на 
постапките за јавни набавки и доделувањето на договорите за јавни набавки, 
континуирано да ги преземаат потребните активности за надминување на 
утврдените состојби и да обезбедат законско постапување во процесот на 
јавните набавки. 

 
4.3.2. Во 2019 година извршени се плаќања за изведување на градежни работи за 

реновирање на тоалети во износ од 328 илјади денари за кои во текот на 2017 
година склучен е договор за доделена јавна набавка со правен субјект во 
износ од 4.943 илјади денари без ДДВ. За комплетна и квалитетна изведба на 
предвидените работи од страна на изведувачот согледана е потреба проектот 
да се дополни со непредвидени работи за која намена е склучен анекс кон 
договорот на износ од 108 илјади денари без ДДВ.  
Со извршената ревизија констатиравме дека по завршување на работите не е 
составен Записник за примопредавање што не е во согласност со член 32 од 
договорот за набавка. Записникот за примопредавање покрај другото ги дава 
следните информации: 

- дали работите се изведени според договорот, прописите и правилата на 
структурата; 

- дали квалитетот на изведените работи одговара на договорениот 
квалитет односно кои работи изведувачот треба на свој трошок да ги 
доработи, поправи или повторно да ги изведе и во кој рок тоа треба да го 
направи; 

- констатација за примопредавање на гарантните листови и атести за 
опремата што е вградена; 

- датумот на завршување на работите и датум на извршеното 
примопредавање.  

Примопредавањето на завршените работи без Записник оневозможува 
потврдување на квалитетот на извршените работи, отстранување на 
евентуални недостатоци и создава ризик од дополнителни расходи на ДСД во 
случај на нецелосно извршени работи. 
 
Препорака 
Одговорното лице на ДСД да преземе активности за доследно почитување на 
одредбите во склучените договори за јавни набавки.  
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Основ за изразување на мислење 
 

Вкупниот ефект од изнесените наоди во точките 4.1., 4.2. и 4.3. кои се основ за 
изразување мислење, се: 

- непочитување на сметководственото начело на парично искажување и 
недонесени сметководствени политики за начинот на евидентирање на 
трансакциите; 

- неевидентирани побарувања од студентите во сметководствената 
евиденција; 

- неправилна примена на актите за утврдување на цената за сместување 
и исхрана на студентите; 

- невоспоставен систем на ажурно и хронолошко сметководствено  
евидентирање на залихите на материјалите; 

- нецелосна евиденција на побарувањата за повеќе платен ДДВ; 
- неправилности во исплатата на надоместоците на членовите на УО; 
- неправилности во примената на законските акти односно сметување на 

надворешни корисници/работници во објекти наменети за студенти и 
ученици; 

- спроведени се постапки за јавни набавки во кои не е обезбедено 
доследно почитување на одредбите на ЗЈН.  

 
5. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи  
 

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките  
4.2. и 4.3. 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.   
 
Мислење за усогласеност со закони и прописи  
 

Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките 
4.1., 4.2. и 4.3. 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. 
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6. Нагласување на прашања за неизвесност или континуитет  
 

6.1. Со извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на 
усогласеност на ДСД за 2009 година извршено е обелоденување дека со Одлука 
за решавање на станбени прашања, заведена под бр. 02-3 од 30.12.1995 година, 
одобрени се станбени кредити во 1996 и 1997 година, на три вработени лица во 
ДСД во вкупен износ од 3.347 илјади денари, со отплата на 30 години односно 15 
години и месечна каматна стапка од 4% на годишно ниво. Во 2000 година 
извршено е намалување на каматната стапка од 4% на 1%, меѓутоа одлука од УО 
не е презентирана на увид. Пресметката на ануитетите за отплата на 
кредитите во амортизациони планови по лица е направена од Инвест банка, 
АД Скопје. 
Врз основа на член 39 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард и 
член  30 од Статутот, УО на седница на ден 27.05.2010 година донел Одлука, бр. 
02-315/7 од 7.06.2010 година, со која се врши измена на одлуката од 1995 година 
и се задолжуваат лицата - корисници на станбен кредит, да засноваат хипотека 
во јавните книги во корист на ДСД, од прв ред, како обезбедување на 
побарувањето за главен долг и камата, за што ќе склучат хипотекарен договор. 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на 
усогласеност на ДСД за 2019 година констатиравме дека станбените кредити 
на две лица се уште не се исплатени во целост но дека за истите, со 
корисниците на станбените кредити склучени се хипотекарни договори. 
Имено, во месец ноември 2010 година ДСД (заложен доверител) и корисниците 
на станбените кредити (должник и заложен должник) склучиле договори за 
хипотека кои претставуваат основ за склучување договори за хипотека врз 
недвижност од прв ред со својство на извршна исправа во форма на нотарски 
акт во месец март 2014 година. 
Согласно склучените договори за хипотека ДСД како заложен доверител на 
должниците (корисниците на кредитите) им одобрил кредити за купување на 
стан и тоа: 

- износ од 780 илјади денари сметано од 01.03.2010 година, со рок на 
отплата на кредитот до 01.01.2027 година, со месечна рата од 45 илјади 
денари и 

- износ од 1.307 илјади денари сметано од 01.04.2010 година, со рок на 
отплата на кредитот до 01.03.2026 година, со месечна рата од 76 илјади 
денари. 
 

                     
5 3.842 денари односно 63 евра во денарска противвредност. 
6 6.805 денари односно 112 евра во денарска противвредност. 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 година 
     

    
во 000 
денари 

Опис на позицијата Образложение 2019 2018 

     
Приходи  
Неданочни приходи 3.1. 1.867 1.670 
Приходи од отплата на заеми 3.2. 3.390 194 
Вкупно приходи  5.257 1.864 

 
 

Расходи  
Тековни расходи 3.3. 
Плати и надоместоци 3.3.1. 2.586 621 
Стоки и услуги 3.3.2. 2.671 1.018 
Каматни плаќања 3.3.3. 0                 -     
Социјални бенефиции 3.3.4. 0 0 
Вкупно тековни расходи   5.257 1.639 

 
Капитални расходи  
Капитални расходи 3.4.                -     225 
Вкупно капитални расходи                  -     225 

 
 
 

Вкупно расходи 
 

5.257 
 

1.864 

 
Остварен вишок на приходи - добивка 
пред оданочување 

3.5. 
0 0 
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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. 

Парични средства 4.1.1. 64 26 

Побарувања 4.1.2. 1.911 1.438 
Побарувања за дадени аванси, депозити и 
кауции 4.1.3. 0               -      

Побарувања од вработените 4.1.4. 20 20 

Побарувања од државата и други институции 4.1.5. 0 0 

Активни временски разграничувања 4.1.6.  378 7.474 

Залихи 4.1.7. 310 375 

Вкупно тековни средства 2.683 9.333 

 Постојани средства 

Материјални средства 4.2.1.               -      142 

Вкупно постојани средства               -      142 

Вкупна актива 
 

2.683 
 

9.475 

 Пасива 

Тековни обврски 4.3. 

Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.3.1.               -      6.351 

Пасивни временски разграничувања 4.3.2. 2.683 2.704 

Вкупно тековни обврски 2.683 9.055 

Извори на средства 4.4. 

Извори на капитални средства 4.4.1.               -      420 

Вкупно извори на деловни средства               -      420 

Вкупна пасива 2.683 9.475 

 


