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Апстракт од конечен ревизорски извештај 
 
 
 
 
 

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

Клучни субјекти опфатени со ревизорскиот 
извештај: Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Факултет за ветеринарна медицина   
 

Предмет на ревизија: 
Ревизија на финансиските извештаи заедно 
со ревизија на усогласеност за 2020 година 
Сметка на основен буџет (603) 
 

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:     

- неусогласеност во делот на актите за 
исплата на платите на вработените во 
Факултетот  

- недостаток на вработени асистенти на 
Факултетот. 

 

Издадено мислење*:                           
Изразивме мислење без резерва за реалноста 
и објективноста на финансиските извештаи за 
2020 година, како и за усогласеност на 
финансиските трансакции со релевантната 
законска регулатива.  
 

 

Клучни препораки:      
- Да се преземат активности за целосно 
потврдување на реализацијата на планираниот 
број на часови и изедначување на висината на 
платата за вработените кои имаат исто ниво на 
работно место; 
- Продолжување на активностите за напорите 
за обезбедување на согласности за 
вработување на асистенти; 
 

Клучни системски слабости:    
Непреземени активности од страна на 
Националниот совет во врска со донесување на 
Уредба за мерила и критериуми за финансирање 
на високото образование, што придонесува за 
различен начин на постапување и 
функционирање од страна на високо 
образовните установи, преку акти и одлуки кои 
тековно ги донесуваат 
 

Добиени забелешки на Нацрт извештај: 
Добиени се забелешки на Нацрт извештајот 
од страна на деканот на Факултетот. 

Одговор на добиени забелешки:  
Со забелешките кои се добиени се прифаќа Нацрт 
извештајот како конечен и се истакнува целосна 
поддршка на искажаното во делот Останати 
прашања. 
 


