
 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 
ENTI SHTETËROR I REVIZIONIT 

STATE AUDIT OFFICE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
 

ЗА ИЗВРШЕНА РЕВИЗИЈА НА 
 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И РЕВИЗИЈА НА УСОГЛАСЕНОСТ  
 

ЗА 2020 ГОДИНА НА 
 

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  
 ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И 

ЕНТЕРИЕР - СКОПЈЕ 
 

СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603) 
 

 
 
 

01 2021 05 03/1 
  

 
 
 
 
 
 
 

Скопје, мај 2022 година 
 

 



Државен завод за ревизија 
 

С О Д Р Ж И Н А 
 

                                                                                                                 
                                                        Опис                                                             Страна 
         

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ  
ДРЖАВЕН РЕВИЗОР                                     1 - 14 
  
Финансиски извештаи  

 
Биланс на приходи и расходи                                                                   15 
Биланс на состојба                                  16 
Преглед на промени на извори на капиталните средства      17 
 

Сметководствени политики и образложенија кон  
финансиските извештаи                                             
       -    Вовед                                                                                          18 - 22   
       -    Сметководствени политики                                         22 - 24 

          -    Образложенија кон финансиските извештаи               24 - 27 
 

Прилози  
Прилог 1 – Забелешки кон Конечен извештај 
Прилог 2 – Одговор на забелешки на Конечен извештај 

 
 
 
 
 
 
  



УНИВЕРЗИТЕТ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“   
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР - СКОПЈЕ 

СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Државен завод за ревизија 

Кратенки користени во извештајот: 
 
Факултетот – Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер - Скопје 
УКИМ – Универзитет Св. Кирил и Методиј 
МОН  – Министерство за образование и наука 
МТВ – Министерство за транспорт и врски 
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 

Резиме  
 
Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со 
ревизија на усогласеност на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за дизајн 
и технологии на мебел и ентериер – Скопје на сметката на основен буџет (603) за 2020 
година. 
 
Изразивме неповолно мислење во однос на вистинитоста и објективноста на 
финансиските извештаи и за усогласеноста на финансиските трансакции со 
релевантната законска регулатива за 2020 година. 
 
Не е вршена ревизија, ниту сме издале извештај за финансиските извештаи заедно 
со ревизија на усогласеност на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер 
– Скопје за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија. 
 
Со извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност за 
2020 година констатирани се следните состојби:  

- не донесени пишани процедури за текот на движење на документацијата за 
процесот на безготовинско и готовинско плаќање со утврдени должности и 
одговорности на лицата вклучени во процесот; 

- нерасчистени имотно правни односи со Шумарски факултет за потврдување 
на сопственост на градежните објекти каде Факултетот ја обавува дејноста;  

- попис на средствата, побарувањата и обврските со кои располага Факултетот 
не целосно и правилно извршен и 

- материјални средства во делот на градежни објекти, опрема и книги во 
библиотека не се целосно евидентирани. 
 

За констатираните состојби ревизијата даде препораки со цел да се надминат 
утврдените состојби во наредниот период. 
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Во делот на Нагласување на прашањата за неизвесност и континуитет ревизијата 
известува за:  

- спроведени корекции во деловните книги на Факултетот;  
- преземените мерки и активности за справување со корона вирусот Ковид-19 

во делот на реализација на активностите и дејноста на Факултетот и 
- невоспоставена евиденција за високото образование и отсуство на основни 

податоци и надзор над работата на високообразовната установа од страна на 
МОН, недостаток на наставно стручен кадар и неизвесноста во обезбедување 
на согласности за вработување на асистенти на Факултетот.  

 
Во делот за Останати прашања известуваме за непреземени активности од страна 
на Факултетот за расчистување на имотно правни односи за дел од објектот 
(надградбата на крилото во ФЗНХ) и не преземени активности од страна на 
Националниот совет за 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. 
 
Од страна на деканот на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер – 
Скопје, доставени се забелешки на Нацрт извештајот на овластениот државен 
ревизор за сметката на основен буџет, кои во најголем дел претставуваат 
известување за активности кои се планира да се преземат во нареден период. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна 15 до 17 

заедно со ревизија на усогласеност на Факултет за дизајн и технологии на мебел 
и ентериер – Скопје, на сметката на основен буџет (603), кои се состојат од биланс 
на состојба на ден 31 декември 2020 година, биланс на приходи и расходи за 
годината која завршува со 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 за 2021 година на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од 
Законот за државна ревизија. 
 

1.3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале извештај, за финансиските извештаи на 
Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје за годините кои 
и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија. 

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

раководството на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер – 
Скопје застапувано од: 
 

- д-р Зоран Трпоски, декан од 30.11.2014 година до 29.11.2021 година 
- д-р Горан Златески, декан од 30.11.2021 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 
доказ за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени 
утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и проценка 
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 
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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 Република Северна Македонија и со прифатени и спроведени 
извесни корекции од страна на субјектот, како резултат на утврдени погрешни 
прикажувања. 

 
2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 01.10.2021 

до 14.01.2022 година кај Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер 
– Скопје од тим на Државниот завод за ревизија. 

 
 

 
3. 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 07.02.2022 година.  
 
На ден 12.04.2022 година добиени се забелешки на Нацрт извештајот за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на   
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за дизајн и технологии на мебел и 
ентериер – Скопје на сметката на основен буџет (603) бр. 23-651/1, од деканот на 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за дизајн и технологии на мебел и 
ентериер – Скопје проф. д-р Горан Златески, заведени во Државниот завод за 
ревизија под број 23-651/5 од 12.04.2022. 
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е дека во најголем дел од дадените забелешки претставуваат 
известување за преземени мерки без доставени дополнителни докази и за 
активности кои се планира да се преземат во нареден период за надминување на 
констатираните состојби. 
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3.1. Внатрешни контроли   

 
3.1.1. При оценка на системот на  внатрешни контроли кај процесот на плаќање а со 
цел да се утврди дали истиот е дизајниран и функционира согласно Законот за јавна 
внатрешна финансиска контрола и Стандардите за внатрешна контрола во јавниот 
сектор го констатиравме следното:  
- не е воспоставен систем на внатрешни контроли  преку донесување на пишани 

процедури и постапки согласно член 7 од Законот за јавна внатрешна 
финансиска контрола со кои ќе бидат опфатени: текот на движење на 
документацијата за безготовинско и готовинско плаќање со утврдени 
должности и одговорности на лицата вклучени во процесот;  

- финансиските и оперативните елементи на секоја активност не се 
верификуваат од две меѓусебно независни лица, како што е предвидено со член 
16 од ЗЈВФК; 

- не е назначен одговорен сметководител согласно со  член 16 од Законот за 
сметководството за буџетите и буџетските корисници и 

- не е воспоставена ex-post контрола, која треба да обезбеди финансиските 
трансакции, расходите или приходите да бидат проверени, откако 
трансакциите ќе бидат целосно завршени што создава ризикот од неоткривање 
и  отстранување на неправилности на внатрешните контроли и подобрување на 
процедурите согласно член 21 од ЗЈВФК. 

 
Не воспоставениот систем на внатрешни контроли создава ризик во деловните 
книги да се евидентираат финансиските трансакции кои не се темелат на 
соодветна сметководствена документација и да не се целосно, точно, прецизно и 
ажурно евидентирани. 
 

Препорака: 
Одговорното лице на Факултетот да преземе мерки и активности за: 
- воспоставување на соодветен систем на внатрешни контроли преку донесување 

на процедури и постапки во финансиското работење и обезбедување на нивно 
целосно спроведување; 

- воспоставување на систем на двоен потпис; 
- назначување на одговорен сметководител и 
- воспоставување на ex-post финансиска контрола во процесот на плаќање.  
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3.2. Усогласеност со закони и прописи  
 
3.2.1. Со донесување на Закон за основање на Факултет за дизајн и технологии на 
мебел и ентериер во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј"–Скопје1  се 
основа високообразовна установа Факултет за дизајн и технологии на мебел и 
ентериер кој е правен следбеник на Институтот за дрвна индустрија при 
Шумарскиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј"- Скопје. 
Согласно член 11 став 1 од законот е уредено дека со денот на влегувањето во сила на 
овој закон просторот и опремата што ги користел Институтот, а кои се во функција 
на изведувањето на високообразовната и научно-истражувачката дејност да ги 
презема Факултетот за што е склучена Спогодба2 на ден 19.08.2014 година за 
регулирање на меѓусебните односи, правата и обврските за недвижниот и движниот 
имот и финансиските средства. Со спогодбата помеѓу Факултетот за дизајн и 
технологии на мебел и ентериер и Шумарски факултет на Факултетот му се 
доделуваат простории на трајно користење во зградата на Факултетот за 
земјоделски науки и храна и новоизградениот објект за Лабораторијата за 
тестирање на мебел, движен имот (опрема, инвентар и други материјални средства)  
како и движен имот набавен и наменет за потребите на ЛТМ и друго.  
За дел од објектот (надградбата на крилото во ФЗНХ) во текот на ревизијата е 
поднесено  Барање3 со кое се известува МТВ дека подолг временски период не е 
добиена никаква информација по однос на поднесеното барање и воедно бараат да 
се известат до каде е постапката за истото и дали има потреба од доставување на 
дополнителна документација заради завршување на истата што е обелоденето во 
точката 6.1. од овој извештај. 
До денот на вршење на ревизија и покрај тоа што од страна на двата факултети се 
преземни повеќе активности за постапување согласно одредбите од спогодбата 
ревизијата утврди дека доделените простории во зградата не се запишани во 
имотниот лист на Факултетот, а Шумарски факултет сеуште има право на 
сопственост на наведениот објект.  
Со изршената продолжена ревизија на Факултетот за шумарски науки, пејзажна 
архитектура и екоинженеринг “Ханс Ем“ – Скопје ревизијата обезбеди документи 
поврзани со изградбата на Лабораторијата за тестирање на мебел (договори, 
времени/завршни ситуации, фактури, налози за книжење и сл.) при што утврди дека 
Одобрението за градење4 на објектот е обезбедено четири месеци по склучување на 

                     
1 Службен весник на РМ бр. 57/2010  
2 Спогодба бр.03-325/1 од 19.08.2014 година за регулирање на меѓусебните однос, права и обврските за 
недвижниот и движен имот и финансиските средства помеѓу Шумарскиот факултет и Факултетот за 
дизајн и технологии на мебел и ентериер 
3 Барање бр.03-477/1 од 09.12.2021 година  
4 Одобрение за градење бр.19 УП.-230/7 од 08.07.2009 година со правосилност од 27.07.2009 година 
издадено од МТВ 



УНИВЕРЗИТЕТ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“   
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР - СКОПЈЕ 

СМЕТКА НА ОСНОВЕН БУЏЕТ (603) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 8 
 
 
 

договорот за извршување на градежно - занатски работи за изградба на објектот5 и 
не е потпишан записник за примопредавање на објектот од страна на овластени 
лица назначени од двете страни поради што се губи гарантниот период за 
квалитетот на извршените работи, а исто така не е презентирано ниту одобрението 
за употреба на наведениот објект. Наведеното не се во согласност со член 87 став 1 
од Законот за градење6 и член 3 и 6 од Договорот за извршување на градежно – 
занатски работи и има влијание врз утврдување на правниот статус на објектот и 
квалитетот на извршените градежни работи. За објект за Лабораторијата за 
тестирање на мебел која е изградена и се користи од 2011 година не е завршена 
постапката за легализација. 
 
Препорака 
Одговорното лице на Факултетот да преземе мерки и активности за премер на 
просториите стекнати по спогодбата со Шумарскиот факултет и да се изврши 
запишување на правото на сопственост кај надлежниот орган (АКН).  

 
3.3. Финансиски извештаи  

 
3.3.1. Со извршениот увид во Извештајот од извршениот попис и пописниот 
материјал ревизијата ги констатира следниве состојби: 
- не е донесена процедура за начинот и постапката на вршење на пописот на 

средствата, побарувањата и обврските со кои располага Факултетот и нивно 
усогласување со сметководствената евиденција, во рок и на начин како што е 
предвидено со законските и подзаконските акти; 

Со забелешките од страна на ревидираниот субјект доставено е Упатство бр.05-399/1 
од 29.12.2020 година за начинот и постапката за вршење на пописот, за работа на 
комисијата за попис и налози за подготовка за попис на имотот, побарувањата и 
обврските со состојба на 31.12.2020 година на Факултетот поради што не даваме 
препорака во врска со овој наод. 
- во комисијата за попис ангажирано е лице кое е распоредено на работно место 

благајник во Одделението за финансиско, сметководствено и материјално 
работење, при што не е извршено соодветно разграничување на надлежностите 
на вработените. 

Со забелешките од страна на ревидираниот субјект доставена е Одлука за попис и 
формирање на пописна комисија бр. 0202-440/2-Х-4 од 25.11.2021 година поради што 
не даваме препорака во врска со овој наод. 
 
                     
5 Договор бр.0506-277/2 од 24.03.2009 година за јавна набавка на работи - извршување градежно - 
занатски работи за изградба на објект Лабораторија 
6 Закон за градење ("Службен весник на РСМ" бр. 130/2009 …………….. и "Службен весник на РСМ" бр 
244/2019; 18/2020; 89/2020; 279/2020; 96/2021) 
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- во пописните листи на постојаните средства не е наведен податок за 
поединечна вредност на средствата, поради што не се обезбедени услови за 
вредносно усогласување помеѓу евиденција на основните средства и 
фактичката состојбата по попис; 

- не е извршен попис на паричните средства на сметка,  нематеријалните средства 
во сопственост на Факултетот и една машина марка Zwick Roell – кидалица 
стекнати по спогодба од Шумарски факултет.   

Со забелешките од страна на ревидираниот субјект доставено е Барање бр.03-180/1 
од 30.03.2022 година за обезбедување на документација за машина за тестирање 
Zwick Roell до Факултетот за шумарски науки, пејсажна архитектура и 
екоинженеринг “Ханс Ем“ – Скопје. 

 
Утврдените состојби не се во согласност со член 21 од Законот за сметководство за 
буџетите и буџетските корисници, членовите 29 до 35 од Правилникот за 
сметководство за буџетите и буџетските корисници и членовите 30 до 34 од 
Правилникот за единствена организација на сметководствениот систем и 
заеднички сметководствени политики на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје со кои детално е опишан начинот и постапката на вршење на 
пописот на средствата и обврските на единицте на Универзитетот и има влијание 
врз реалното и објективно прикажување на одредени позициите од Билансот на 
состојба на ден 31 декември 2020 година.  
 
Препорака 
Одговорното лице на Факултетот да преземе мерки и активности и тоа:  
- комисијата за попис при вршењето попис да обезбеди внес на вредносни 

показатели во пописните листи;  
- комисијата за попис да изврши целосен попис на средствата и обврските и да 

извршат усогласување на сметководствената со фактичката состојба.  
 

3.3.2.  Со извршениот увид во деловните книги и документација за евидентирање на 
материјалните средства, ги утврдивме следните состојби: 
 
Недвижен имот 
- На позицијата Материјални средства во подготовка евидентиран е објектот 

Лабораторијата за тестирање на мебел стекнат со потпишување на  спогодбата 
Шумарски факултет кој е изграден и се користи од 2011 година, а поради 
недостаток на соодветна поткрепувачка документација истиот не е 
евидентиран на позициите во вонбиласна евиденција и за истиот не се 
пресметува и евидентира амортизација и ревалоризација за што се спроведени 
корективни книжења што е обелоденето во точката 5.1. од овој извештај.  
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Движен имот  
- По потпишување на спогодбата не е изготвен и не е потпишан Записник за 

примопредавање на движен имот (опрема, инвентар и други материјални 
средства) помеѓу Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер и 
Шумарски факултет и утврдување на вредноста на преземениот движен имот. 
Поради наведеното вредноста на затекнатата опрема е утврдена по проценка на 
вработените во Факултетот и истата е евидентирана во деловните книги.  
При увид на дел од опремата во ЛТМ ревизијата изврши проверка на 
фактичката состојба на опремата за која со продолжената ревизија се 
обезбедени фактури за набавка на опремата од Шумарски факултет со вкупна 
набавна вредност од 776 илјади денари. Констатиравме дека дел од опремата не 
е целосно евидентирана во деловните книги на Факултетот,  односно разликата 
во износ од 585 илјади денари претставува вишок кој се должи на не извршено 
примопредавање со поединечни количини и вредности на опремата. 

 
Книжен фонд во библиотека 

- До денот на вршење на ревизијата не се преземени активности за распределба 
на книжниот фонд согласно дејноста која ја обавуваат двата факултета, а со цел 
формирање на сопствена библиотека на Факултетот како што е предвидено со 
потпишаната спогодба. Во деловните книги не е евидентиран библиотечен 
материјал и не е извршен попис од страна на пописната комисија. 

 
Наведените состојби не е во согласност со член 6 и 7 од Законот за сметководството 
на буџетите и буџетските корисници и член 5 од Правилникот за сметководството 
на буџетите и буџетските корисници што влијае на реалното и објективното 
прикажување на позицијата материјални средства во Билансот на состојба.  
 
Препорака 
Одговорното лице на Факултетот да преземе мерки и активности за:  
- да се изврши проценка на вредноста на опремата со која ќе биде опфатена 

целокупната преотстапената опрема. 
- да се изврши распределба на книжниот фонд согласно дејноста која ја обавуваат 

двата факултета и библиотечниот материјал да се воведе во деловните книги на 
Факултетот. 
 
Основ за изразување на мислење 
 

Вкупниот ефект од изнесените наоди во точката 3.2. и 3.3. кои се основ за изразување 
мислење се: 

- нерасчистени имотно правни односи за потврдување на сопственост на 
градежните објекти каде Факултетот ја обавува дејноста; 
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- нецелосен и несоодветно извршен попис на средствата, побарувањата и 
обврските со кои располага Факултетот и не евидентирана опрема и 

- нереално и необјективно прикажување на материјалните средства во 
Билансот на состојба поради нецелосно постапување по Спогодбата во делот 
за движен и недвижен имот. 

 
4. Ревизорско мислење  
 
Мислење за финансиски извештаи 
 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 3.3., 
финансиските извештаи не ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите 
материјални аспекти, финансиската состојба на Факултетот за дизајн и технологии 
на мебел и ентериер – Скопје на ден 31 декември 2020 година како и резултатите на 
финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со 
применливата рамка за финансиско известување. 
 
Мислење за усогласеност со закони и прописи 
 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точката 3.2. 
активностите, финансиските трансакции и информации, рефлектирани во 
финансиските извештаи на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер 
– Скопје не се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики. 
 
5. Нагласување на прашања за неизвесност и континуитет  

 
5.1. Во текот на ревизијата од страна на Факултетот се прифатени и спроведени 
корекции дадени од Државниот завод за ревизија, што имаа ефект намалување на 
вкупната актива и пасива во Билансот на состојба во вкупен износ од 2.990 илјади 
денари а се однесува на евидентирање на Лабораторијата за тестирање на мебел за 
која е обезбедена документација од страна на Шумарски факултет (договори, 
времени/завршни ситуации, фактури, налози за книжење и сл.) за извршените 
градежни работи на објектот и во вонбилансната евиденција е евидентирана ЛТМ 
во износ од 16.170 илјади денари. Корекцијата е спроведена со налог за книжење 
бр.7/2 од 29.12.2021 година која е прикажана и во Образложенијата кон 
финансиските извештаи. 
 
5.2. Појавата на пандемијата предизвикана од корона вирусот COVID-19 и 
зголемениот број на заболени предизвика значителни нарушувања во 
функционирањето и реализирањето на дејностите на Факултетот. За поуспешно 
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справување со новонастанатата состојба Факултетот донел Одлука7 за начинот на 
реализација на дејностите за време на вонредна состојба согласно со мерките на 
надлежните органи во РСМ. Со цел да се спречи внесување и ширење на корона 
вирусот COVID-19 предавањата на Факултетот се одвиваат со примена на средства 
за електронска комуникација, во зависност од природата на наставните содржини 
и од техничките можности., додека вработените во Стручната и административна 
служба биле организирани со работа од дома. Работните задачи кои не можеле да 
ги извршуваат од дома ги извршувале со доаѓање на работа почитувајќи ги мерките 
за заштита.  
Во текот на 2020 година набавени се средства за заштита (маски) и средства за 
дезинфекција на просториите кои се користат за одвивање настава и за движење на 
студентите помеѓу часовите во износ од 19 илјади денари. 
 
5.3. Согласно член 201 од Законот за високо образование, високообразовните 
установи и субјектите надлежни за водење евиденции за високото образование8, се 
должни да водат евиденции согласно нивната надлежност, преку внесување 
податоци во базата на податоци9 која се води електронски во МОН кој согласно 
законот треба да обезбеди услови за формирање и одржување на базата на 
податоци. Имајќи предвид дека законот влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавувањето во Службен весник на РСМ, до денот на вршење на ревизијата од 
страна на МОН не е доставено известување до високообразовната установа за 
назначување на администратор за внесување на основните податоци согласно 
Правилникот10 со што не се обезбедени предусловите од редот на вработените на 
Факултетот да се назначи администратор кој ќе биде надлежен за внесување на 
податоците во базата. 
 
Не воспоставената евиденција доведува до отсуство на основни податоци и надзор 
над работата на високообразовната установа од страна на МОН, со што ќе се 
обезбеди согледување на состобите за пополнетоста со потребниот наставно – 

                     
7 Универзитетски гласник бр.510 од 11.05.2020 година. 
8 Националниот совет за високо образование, Агенцијата за квалитет, Одборот за 
акредитација, Одборот за евалуација, Интеруниверзитетската конференција и други субјекти 
надлежни за високото образование 
9 податоци за: високообразовната установа, технички карактер за вршење на дејноста, студиските 
програми кои се реализираат во високообразовната установа, програми за стручно и професионално 
усовршување кои се реализираат на високообразовната установа, вработениот наставно-научeн, 
наставно-стручeн, научeн, наставeн и соработнички кадар и лица избрани во наставно звање во 
високообразовната установа, почесен професор, почесен доктор на науки, професор емеритус и 
стручњак од практика, стручната и административната служба и помошно-техничкиот кадар, 
податоци за студентите, научно-истражувачката, апликативната и издавачка дејност, финансии и 
меѓународната соработка 
10 Службен весник бр.102 од 01.06.2018 година 
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научен кадар, особено имајќи го во предвид дека Факултетот се соочува со 
недостаток на наставно стручен кадар и обезбедување на согласности за 
пополнување на асистенти. Во текот на 2018 година започнати се поинтензивни 
активности за обезбедување на согласности за вработување на асистенти на 
неопределено време при што испратени се повеќе дописи/барања до МОН и 
Ректоратот на УКИМ со кои се информираат за недостигот на наставно – научен 
кадар за нормално одвивање на основната дејност, потенцирајќи дека доколку не се 
интервенира со нови вработувања до 2029 годна Факултетот ќе располага со  4 
професори, односно ќе го изгуби статусот на факултет.  
Согласно член 61 став 3 од Законот за виското образование се предвидува 
потребниот број на лица кои треба да ги поседува една високообразовна установа за 
да може да се основа односно да поседува најмалку 10 лица избрани во наставно – 
научни звања во работен однос со полно работно време за да не се изгуби 
акредитацијата (дозвола за работа).  
По испратените дописи добиена е согласност од Министеството за финансии на 
05.02.2021 година за вработување на шест асистенти на определено време на една 
година, истите не се реализирани и побарана е корекција на согласноста на 
28.04.2021 година со која Факултетот бара да се овозможи вработување на асистенти 
на неопределено наместо на определено време. Во однос на ова барање Факултетот 
нема добиено известување од страна на министерството, а неизвесноста од 
добивање на согласност за вработување на асистенти на неопределено време влијае 
на континиутетот предвиден со член 175 став 6 од Законот за виското образование 
кој предвидува асистент да се избира за време од три години, со право на уште еден 
избор во истото звање, односно право на избор во повисоко звање на иста 
високообразовна установа. 
 
6. Останати прашања 
 
6.1. Во текот на 2012 година за дел од објектот (надградбата на крилото во ФЗНХ) 
изготвен е Геодетски елаборат за легализација на бесправно изградени објекти и 
делови на објекти и е доставено Барање11 до Министерството за транспорт и врски 
за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект за надградба на 
крилото на зградата, канцеларии и предавални за Факултетот. Постапката за нивна 
легализација се уште не е завршена. Во текот на ревизијата е поднесено  Барање12 со 
кое се известува МТВ дека подолг временски период не е добиена никаква 
информација по однос на поднесеното барање и воедно бараат да се известат до 
каде е постапката за истото и дали има потреба од доставување на дополнителна 
документација заради завршување на истата. До моментот на известување 

                     
11 Барање бр.03-47/2од 25.05.2012 година за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект 
12 Барање бр.03-477/1 од 09.12.2021 година  
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Факултетот нема обезбедено повратна информација од надлежното министерство. 
Непреземањето на активности од страна на Факултетот за расчистување на имотно 
правни односи  не е во согласност со член 142 од Законот за катастар на недвижности 
според кој, запишувањето на правото на сопственост и другите стварни права на 
недвижности во катастарот е задолжително и не обезбедува потврдување на 
сопственоста на градежните објекти каде Факултетот ја обавува дејноста и нивно 
објективно искажување во деловните книги 
 
6.2. Заради обезбедување, оценување, развој и унапредување на квалитетот во 
високото образование и научно-истражувачката дејност, согласно Законот за 
високото образование13 пропишано е формирање на Национален совет за високо 
образование и научно-истражувачка дејност како самостоен стручен орган, во чиј 
состав има 15 члена кои ги избира Собранието на РСМ. Во членот 43 од Законот за 
високото образование детално се утврдени надлежностите на Националниот совет, 
кои се однесуваат на следење на развојот на високото образование, изготвување, 
предлагање и донесување на правилници, уредби и програми од интерес на 
високообразовните институции. Националниот совет, согласно Законот за високото 
образование од месец мај 2018 година, требало да се формира во рок од една година 
од денот на влегување во сила на законот (16.05.2018 година), а донесувањето на 
актите предвидени со законот требало да биде најдоцна во рок од шест месеци од 
денот на неговото формирање. Со Одлука14 бр. 08-2046/1 од 21.04.2021 година од 
страна на Собранието на РСМ извршен е избор на членови на Националниот совет 
за високо образование и научно – истражувачка дејност меѓутоа до денот на вршење 
на ревизијата членовите на Советот немаат преземено активности кои се 
предвидени со член 43 став 2 од Законот за високото образование.  
Имено од страна на Националниот совет не е донесена Уредбата за мерила и 
критериуми за финансирање на високото образование која треба да се донесе секоја 
буџетска година најдоцна до 15 мај, со која на министерот надлежен за работите на 
високото образование му предлага износ на средства за финансирање на 
универзитетите и самостојните високи стручни школи за наредната буџетска 
година од Буџетот на РСМ. Голем дел од работите и актите кои се во надлежност на 
Националниот совет за кои ова стручно тело треба да даде мислења, предлози, да 
утврди или да донесе соодветни норми за кои Владата на РСМ или Министерството 
за образование и наука даваат согласност, не се донесени, што придонесува за 
различен начин на постапување во однос на донесување акти и одлуки од страна на 
високообразовните институции. 
 

 
                     
13 Службен весник бр.82 од 08.05.2018 година 
14 Одлука бр. 08-2046/1 од 21.04.2021 година објавена во Службен весник на РСМ бр.88 од 22.04.2021 
година. 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година      

      
во 000 
денари 

Опис на позицијата 
Образло

жение 2020  2019 
     

Приходи  
   

Трансфери и донации 3.1.1. 13.152  12.294 
Вкупно приходи  13.152  12.294 

 
 

   
Расходи  

   
Тековни расходи  

   
Плати и надоместоци 3.2.1. 13.080  12.279 
Субвенции и трансфери 3.2.2. 72  15 
Вкупно тековни расходи   13.152  12.294 

 
 

   
Вкупно расходи  13.152  12.294 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ  
во 000 денари  

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
Актива     
     
Тековни средства     
Активни временски разграничувања 4.1.1. 1.100  1.065 
Вкупно тековни средства  1.100  1.065 

     
Постојани средства 

 
   

Материјални средства  4.2.1. 2.283  3.387 
Материјални  средства во подготовка  0  2.990 
Вкупно постојани средства   2.283  6.377 

     
Вкупна актива  3.383  7.442 

     
Вонбилансна евиденција - актива 4.3. 16.170    0 

     
Пасива     
     
Тековни обврски     
Краткорочни обврски за плати и други 
обврски спрема вработените 4.4.1. 1.100  1.065 
Вкупно тековни обврски  1.100  1.065 

     
Извори на средства     
Извори на капитални средства 4.5.1. 2.283  6.377 
Вкупно извори на деловни средства  2.283  6.377 

     
Вкупна пасива  3.383  7.442 

     
Вонбилансна евиденција - пасива 4.6. 16.170   0 
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ПРЕГЛЕД 
НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА  ЗА 2020 ГОДИНА 
   
   
   во 000 денари 

О  П  И  С 
Државен јавен 

капитал Вкупно 

   
Состојба 01.01.2020 година 6.377 6.377 
   
Зголемување по основ на: 56 56 
Набавки 16 16 
Ревалоризација на капитални 
средства 40 40 
   
Намалување по основ на: 4.150 4.150 
Амортизација 1.160 1.160 
Корекција 2.990 2.990 
   
Состојба 31.12.2020 година 2.283 2.283 
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Одговор 
на забелешки на  

Нацрт извештај на Овластениот државен ревизор 
 
На ден 12.04.2022 година добиени се забелешки на Нацрт извештаите за 
извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 
2020 година на   Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за дизајн и 
технологии на мебел и ентериер – Скопје на сметката на основен буџет (603) бр.23-
651/1 и на сметка на приходи остварени од самофинансирачки активности (788) 
бр.23-651/2 од 04.03.2022 година, од деканот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер – Скопје проф. д-р Горан 
Златески број 03-144/4 од 06.04.2022 година, заведени во Државниот завод за 
ревизија под број 23-651/5 од 12.04.2022 година. 
 
Забелешките се разгледани од страна на Овластениот државен ревизор и 
констатирано е следното: 
 
Сметка на основен буџет 
 
1. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.1.1. која се однесува на не 

воспоставен систем на внатрешни контроли кај процесот на плаќање преку 
донесување на пишани процедури за текот на движење на документацијата со 
утврдени должности и одговорности претставува известување  за преземените 
активности од страна на Факултетот во насока на изработка и подготовка на 
повеќе процедури со цел надминување на утврдените состојби преку 
воспоставување на поделба на должностите за одобрување, извршување и 
навремено сметководствено евидентирање. Преземените активности ќе 
претставуваат предмет на проверка во нареден период. Во прилог доставена е 
Процедура бр.0201-126/2-III-7 од 04.03.2022 година за исплата на надоместоци 
на вработените на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер – 
Скопје, која не се однесува на утврдената состојба за која известуваме во 
извештајот. 
 

2. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.2.1.  која се однесува на 
препораката за непреземени активности за постапување согласно одредбите од 
спогодбата за запишување на правото на користење на доделените простории 
на Факултетот не се прифаќа , од причини што се презентирани информации 
кои на ревизорот му беа познати во фаза на извршување на ревизијата. Во 
прилог одговорното лице не доставило дополнителни докази со кои ќе се 
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оспори дадената препорака. 
 

3. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.3.1. алинеја 1 која се 
однесува на недонесена процедура за начинот и постапката на вршење на 
пописот на средствата, побарувањата и обврските претставуваат известување 
за преземените активности по дадената препорака од Овластениот државен 
ревизор и во прилог е доставено Упатство за начинот и постапката за вршење 
на пописот, за работа на комисијата за попис и налози за подготовка за попис 
на имотот, побарувањата и обврските со состојба на 31.12.2020 година на 
Факултетот бр. 05-399/1 од 29.12.2020 година. Преземените активности ќе бидат 
обелоденети во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор, а 
препораката соодветно прилагодена. 

 
4. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.3.1. алинеја 2 која се 

однесува на назначување на членови на пописна комисија на лица распоредени 
на работни места во Одделението за финансиско, сметководствено и 
материјално работење претставуваат известување за преземените активности 
по дадената препорака од Овластениот државен ревизор и во прилог е 
доставена Одлука за попис и формирање на пописна комисија бр. 0202-440/2-Х-
4 од 25.11.2021 година. Преземените активности ќе бидат обелоденети во 
Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор, а препораката соодветно 
прилагодена. 

 
5. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.3.1. алинеја 4 која се 

однесува на неизвршен попис на паричните средства на сметка,  
нематеријалните средства во сопственост на Факултетот и една машина марка 
Zwick Roell – кидалица стекнати по спогодба од Шумарски факултет 
претставуваат известување за преземените активности по дадената препорака 
и во прилог е доставен Извештај за извршениот попис со состојба на 31.12.2021 
година бр. 02-52/1 од 26.01.2022 година. Извештајот содржи известување за 
извршен попис на сметката но не и за машина марка Zwick Roell – кидалица. 
Исто така доставено е Барање бр.03-180/1 од 30.03.2022 година за обезбедување 
на документација за машина за тестирање Zwick Roell до Факултетот за 
шумарски науки, пејсажна архитектура и екоинженеринг “Ханс Ем“ – Скопје. 
Преземените активности ќе бидат обелоденети во Конечниот извештај на 
Овластениот државен ревизор. 

 
Сметка на приходи остварени од самофинансирачки активности 

 
6. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.2.1. алинеја 1 која се 

однесува на исплата на надоместоци на вработени лица на Факултетот за 
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изведување настава на други факултети без поткрепувачка документација 
односно отсуство на евиденција за одржаната настава претставуваат 
известување  за преземените активности по дадената препорака од Овластениот 
државен ревизор и во прилог се доставени: Известување од продеканот за 
настава за водење евиденција за одржаната настава и Извештаи за одржана 
настава на прв циклус студии во зимскиот/летниот семестар во учебната 
2021/2022 година за дел од професорите. Преземените активности ќе бидат 
обелоденети во Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор, а 
препораката соодветно прилагодена. 
 

7. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.2.1. алинеа 2 која се 
однесува на исплата на надоместоци по основ на авторски договори за учество 
во работни групи и комисии за дел од вработените на Факултетот делумно се 
прифаќа, во делот на надоместоците за издавање на техничко и експертско 
мислењеод од причини што дополнително се доставени информации за основот 
на исплата на наведените надоместоци повикувајќи се на член 23 од  Одлуката 
за утврдување на платите и надоместоците на вработените на Факултетот. 
Преземените активности ќе бидат обелоденети во Конечниот извештај на 
Овластениот државен ревизор, а препораката соодветно прилагодена. 

 
8. Забелешката на констатираните состојби во точката 3.2.1. алинеја 3 која се 

однесува на исплата на надоместоци за изведување на високообразовна дејност 
од страна на лица кои не се вработени на Факултетот за изведување настава на 
други факултети без поткрепувачка документација односно извештај за 
изведување на наставата претставуваат известување  за преземените 
активности по дадената препорака од Овластениот државен ревизор и во прилог 
се доставени Извештаи за одржани предавања во зимскиот семестар на 
учебната 2021/2022 година. Преземените активности ќе бидат обелоденети во 
Конечниот извештај на Овластениот државен ревизор, а препораката соодветно 
прилагодена. 
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