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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“, 
Факултетот за дизајн и технологии на мебел и 
ентериер – Скопје 
 

Предмет на ревизија: 
Ревизија на финансиските извештаи заедно 
со ревизија на усогласеност на сметка на 
приходи остварени од самофинансирачки 
активности (788) за 2020 година. 

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:     
- неправилности во исплатата на надоместоците 
за вршење дополнителни работи кои не спаѓаат 
во редовни работни обврски; 
- не е воспоставена аналитичка евиденција за 
пресметка и наплата на приходите од студенти 
во прв, втор или трет циклус на студии; 
- утврдени слабости кај дел од спроведените 
постапки за јавни набавки. 

Издадено мислење*:                        
    
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.  
 

 

Клучни препораки:      
- исплатата на надоместоците да се врши за 
активности кои не се дел од редовните 
работните задачи на вработените на 
Факултетот; 
- воспоставување сметководствена евиденција 
на студентите врз основа на склучените 
договори за студирање и уплатите кои ги 
вршат; 
- при изготвување на техничките 
спецификации, предметот на набавката да 
бидат дефинирани на начин кој нема да ја 
ограничи конкуренцијата и постигнување на 
реални пазарни цени. 
 

Клучни системски слабости:    
/ 
 
 
 
 
 
 

Добиени забелешки на Нацрт извештај: 
Добиени се забелешки на Нацрт извештајот од 
страна на деканот на факултетот 

Одговор на добиени забелешки:  
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. 
 


