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Апстракт од конечен ревизорски извештај 
 
 
 
 
 

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

Клучни субјекти опфатени со ревизорскиот 
извештај: 
 Општина Радовиш 
 

Предмет на ревизија: 
Ревизија на финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност на сметка на основен 
буџет (630) за 2019 година 
 

Цел на ревизијата:  
Да се добие разумно уверување дали финансиските извештаи се 
ослободени од материјално погрешни прикажувања и рефлектираните 
активности и трансакции се во согласност со законската регулатива 
 

Клучни утврдени состојби:  
- слабости при планирањето на буџетот на 
општината, неизготвување на план на 
програми за развој, непланирање на средства 
за програмата за еднакви можности на 
жените и мажите;  
- слабости при спроведување на постапките 
за утврдување на правен статус на бесправно 
изградените објекти и  
-нереално искажана состојба на 
побарувањата по основ на даноците на имот, 
комуналните такси и надоместоци . 

Издадено мислење*:                                
За финансиските извештаи за 2019 година на 
сметката на основниот буџет (630) на Општина 
Радовиш изразивме неповолно мислење за 
вистинитоста и објективноста  на 
финансиските извештаи и мислење со резерва 
за усогласеност со закони и прописи. 
 

 

Клучни препораки:     
- изготвувањето на буџетот да се темели на 
реални состојби и можности на општината; 
- подготвување на Предлог план на програми 
за развој; 
-усогласување на состојбата од 
сметководствената евиденција и состојбите 
искажани во даночното сметководство. 

Клучни системски слабости: 
Слабости во Законот за комунални такси кај 
тарифните броеви 9 и 10  комуналната такса за 
користење на улици и патишта и одржување 
јавно осветлување. 
 
 

Добиени забелешки на нацрт Извештај: 
 
Не се добиени забелешки на Нацрт извештајот 
на сметка на основен буџет (630) за 2019 година 
 

Одговор на добиени забелешки: 
 
./ 


