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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 приходи остварени од 
самофинансирачки активности (788) 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:  

- неправилности во начинот на исплата на надоместоците за вршење 
дополнителни работи кои не спаѓаат во редовни работни обврски на 
вработените и исплата на надоместоци, по основ на плата и по основ на 
ангажман како членови повремени комисии; 

- Факултетот нема донесено пишана процедура за утврдување и наплата на 
приходите остварени по различни основи во рамките на високообразовната 
дејност; 

- не е воспоставена аналитичка евиденција за пресметка и наплата на приходите 
од студенти во прв, втор или трет циклус на студии, како и нецелосно користење 
на апликацијата i-know електронскиот систем за наплата на приходи од втор и 
трет циклус и наплата по различни основи од вршењето на високообразовната 
дејност и 

- утврдени слабости кај дел од спроведените постапки за јавни набавки. 
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За констатираните состојби ревизијата даде препораки со цел да се надминат 
утврдените состојби во наредниот период. 

 
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 приходи остварени од самофинансирачки активности (788), 
кои во најголем дел претставуваат известување за активности кои се преземени по 
завршување на ревизијата. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страните 11 и 12 

заедно со ревизија на усогласеност на Факултет за дизајн и технологии на мебел 
и ентериер – Скопје, 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. 
 

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 
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аспекти, во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.  

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 
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. 
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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. 

 
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 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, 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 e дека во најголем дел од дадените забелешки претставуваат 
известување за преземени мерки без доставени дополнителни докази и за 
активностите кои биле преземени за надминување на констатираните состојби. 

 
3.1. Внатрешни контроли  

 
3.1.1. Констатациите за воспоставениот систем на внатрешни контроли во 
Факултетот опишани во точката 3.1.1. од Извештајот за сметката за основен буџет се 
однесува и за оваа сметка.  
Со забелешките од страна на ревидираниот субјект доставена е Процедура бр.0201-
126/2-III-7 од 04.03.2022 година за исплата на надоместоци на вработените на 
Факултетот поради што не даваме препорака во врска со овој наод. 
 
 
 
 



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

СМЕТКА НА ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (788) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 6 
 
 
 

3.2. Усогласеност со закони и прописи  
 

3.2.1. Во деловните книги на Факултетот на ставката Други договорни услуги 
искажани се расходи во износ од 1.896 илјади денари по основ на исплатени средства 
за надоместоци по договори за вршење привремени работи или авторски договори 
на вработени лица на Факултетот или на надворешни лица, ангажирани преку 
авторска агенција.  
 
Исплатата на надоместоците за вршење дополнителни работи кои не спаѓаат во 
редовни работни обврски е регулирана со Правилникот за единствените основи за 
утврдување на платите и надоместоците на вработените на УКИМ од октомври 2010 
година, Одлуката1 за утврдување на платите и надоместоците на вработените во 
УКИМ – Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер и одлуките за 
формирање на работни групи, комисии и надоместоци донесени од деканот на 
Факултетот.    
 
Со увид во сметководствената евиденција која се однесува на евидентираните 
обврските и извршените плаќањата на договорни услуги, ревизијата го констатира 
следното: 
- извршена е исплата на надоместоци на вработени лица на Факултетот за 

изведување настава на други факултети врз основа на договорени износи 
предвидени во склучените договори со другите факултети, но поради отсуство 
на евиденција за одржаната настава предвидена согласно член 160 став 5 од 
Законот за високото образование не може да се потврди дали одржаните часови 
се во обем утврден со студиската програма а со тоа и основаноста на исплатата 
на средствата по овој основ; 

Со забелешките од страна на ревидираниот субјект доставенo e: 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, поради што не даваме препорака во врска 
со овој наод. 
- исплатени се надоместоци по основ на авторски договори за учество во работни 

групи и комисии за дел од вработените на Факултетот кои се дел од нивните 
редовни работни задачи (изготвување завршна сметка, членови на комисија за 
јавни набавки, пописна комисија и сл.). Имено исплатата на надоместоците не се  
однесуваат на вршење на стручно – аналитички работи, стручни работи и други 
активности регулирани со член 28 од Одлуката за утврдување на платите и 
надоместоците на вработените во УКИМ – Факултет за дизајн и технологии на 
мебел и ентериер; 

                     
1 Одлука бр.0202-176/2-6-2 од 07.05.2012 година 
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- со член 31 од Одлуката за утврдување на платите и надоместоците на 
вработените во УКИМ – Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер 
се уредени надоместоците за изведување на високообразовна дејност од страна 
на лица кои не се вработени на факултетот2, согласно кој надоместоците се 
исплатуваат врз основа на поднесен извештај од страна на учесниците за 
изведената наставата одобрен од страна на раководителот на соодветната 
организациона единица и продеканот за настава. Висината на надоместоците за 
одржан час настава во зависност од наставно-научното и соработничкото звање 
се предвидени во Одлуките3. Со извршениот увид во евидентираните расходи по 
овој основ ревизијата констатира дека ангажираните лица не поднесуваат 
извештај за изведување на наставата, а исплатата е извршена врз основа на 
договорени износи предвидени во склучените договори помеѓу Факултетот и 
овие лица.  

Со забелешките од страна на ревидираниот субјект доставени сe Извештаи за 
одржани предавања во зимскиот семестар на учебната 2021/2022 година, поради 
што не даваме препорака во врска со овој наод. 

 
Воспоставениот начин на исплата на договорни услуги од страна на Факултетот не 
е во согласност со член 160 став 5 од Законот за високото образование, член 12 од 
Законот и Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и 
член 37 став 2 од Законот за буџетите и влијае на економичното користење на 
буџетските средства.  
 
Препорака  
Одговорните лица на Факултетот да преземат активности да не исплатуваат 
надоместоци по основ на авторски договори за учество во работни групи и комисии 
за активности кои се дел од редовните работни задачи на вработените во 
Факултетот. 

 
3.3. Финансиски извештаи  
 
3.3.1. Во деловните книги на Факултетот евидентирани се приходи од вршење на 
високообразовна дејност во износ од 9.134 илјади денари, а по извршениот увид во 
начинот на евидентирање на истите ревизијата го утврди следното: 

                     
2 Наставник и соработник на кој му мирува работниот однос поради извршување јавни функции за кои 
прима плата, ангажиран наставник во насловно звање, истакнат стручњак од практиката како и 
пензиониран професор и соработник. 
3 Унивeрзитетски гласник бр.255 од 13.09.2013 година за износот на трошоците за реализација на 
наставата за предметите од универзитетската листа на слободни изборни предмети и Одлука бр.02-619 
од 08.10.2010 година за начинот на утврдување на цената на наставно – образовна дејност што се 
изведува на матичните факултети 
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- не е донесена пишана процедура за пресметка и наплата на приходите 
остварени по различни основи во рамките на високообразовната дејност, со која 
ќе се уреди систем на интерни контроли заради проверка и потврда на 
целосноста и точноста на искажаните приходи во сметководствената 
евиденција; 

- остварување и наплата на приходи од високообразовна дејност (прв циклус и 
интегрирани студии) од страна на студентите (со партиципација и 
кофинасирање) врз основа на склучен поединечен договор со дефинирани 
услови утврдени во конкурсите за упис, се евидентираат во i-know 
електронскиот систем кој го користат единиците на УКИМ. Поради 
неповрзаност на сметководствената евиденција по извршена уплата од страна 
на студентите и евиденцијата од i-know електронскиот систем остварениот 
вкупен приход кој е искажан во системот (прв циклус и интегрирани студии) од 
7.847 илјади денари не е усогласен со евидентираниот приход во 
сметководствената евиденција на Факултетот кој изнесува 7.703 илјади денари. 
Утврдената разлика укажува на можност од грешка во внесот на податоците 
или неуплатени средства од страна на студентите;  

- од страна на Факултетот не се користи апликацијата i-know електронскиот 
систем за наплата на приходи од втор и трет циклус и не е воведена 
сметководствена евиденција за задолжување на студентите врз основа на 
склучените договори за студирање, меѓутоа доставена е помошна евиденција од 
студентски прашања по лица која е целосно усогласена со податоците во 
сметководствената евиденција. По овој основ остварени се приходи во износ од 
1.431 илјади денари;  

- остварените приходи по основ на надоместоци кои се уплатени од страна на 
студентите за образовани и административни услуги (28 услуги) по Ценовникот4  
не се евидентираат во посебниот софтвер за студентски прашања (i-know 
електронскиот систем) поради што не е воспоставена проверка и контрола за 
извршените уплати, од аспект на целосноста на приходите.  
 

Со ваквиот начин на работење не е постапено согласно член 19 став 5 од Законот за 
сметководството на буџетот и буџетските корисници има влијание на реалноста и 
објективноста на искажаните приходи и финансиските извештаи. 
 
Препорака  
Одговорните лица на Факултет да ги преземат следните активности: 
- да се донесе пишана процедура за пресметка и наплата на приходите остварени 

по различни основи кои произлегуваат од вршењето на високообразовна 
дејност; 

                     
4 Ценовник бр.0202-297/2-XI-3 од 01.07.2014 година 



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

СМЕТКА НА ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (788) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  

 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 9 
 
 
 

- да се воведе сметководствена евиденција односно задолжување и 
раздолжување на студентите кои не извршиле уплата врз основа на склучените 
договори за студирање на прв, втор или трет циклус на студии и 

- наплатата на приходите за образовни и административни услуги да се 
евидентира во софтверот за студентски прашања.  

 
3.4. Користење на средствата согласно законски прописи  

 
3.4.1. Извршивме ревизија на процесот на планирање на јавните набавки, 
подготвувањето на тендерската документација и доделување на договори за јавни 
набавки. Факултетот во текот на 2020 година има реализирано вкупно 9 постапки за 
јавни набавки со проценета вредност од 3.027 илјади денари и вкупна реализација 
по истите во износ од 356 илјади денари. Во текот на 2020 година реализирани се и 
плаќања по спроведени 8 постапки за ЈН од 2019 година во вкупен износ од 1.683 
илјади денари за кои проценетата вредност е во износ од 2.891 илјади денари. Притоа 
предмет на ревизија беа вкупно 10 постапки за ЈН со вкупна проценета вредност од 
4.561 илјади денари и вкупна реализација во износ од 2.039 илјади денари што 
претставува 77% од спроведените постапки кои имаат реализација во 2020 година, 
при што ги утврдивме следните состојби: 
- доделен е договор за набавка на услуги за одржување на Факултетот во висина 

од 372 илјади денари, во текот на 2020 година исплатен е износ во висина од 90 
илјади денари. Во техничката документација се дефинирани повеќе услуги за 
одржување за кои се бараат единечни цени, при што предмет на негативното 
наддавање е вкупната цена за сите услуги без да се определи точната 
количината за секоја позиција пооделно. Со извршен увид во спроведувањето на 
договорот за јавна набавка утврдивме дека фактурираните цени на набавените 
материјали понудени со јавната набавка се по неколку пати повисоки во однос 
на пазарните цени на идентичните модели, при што одговорните лица во 
Факултетот не презеле активности за поништување на постапката поради 
понудени цени кои се понеповолни од реалните на пазарот, што не е во 
согласност со член 114 од Законот за јавните набавки; 

- доделен е договор за набавка на услуги за печатење на материјали во висина од 
354 илјади денари, во текот на 2020 година исплатен е износ во висина од 226 
илјади денари. Во техничката документација се дефинирани повеќе услуги за 
печатење за кои се бараат единечни цени, при што предмет на негативното 
наддавање е вкупната цена за сите услуги. Исто така за секоја услуга е утврдена 
очекувана количина без да се определи точната количината за секоја позиција 
пооделно, како резултат на наведеното при реализација на договорот се 
утврдени големи пречекорувања кај очекуваната количина на една позиција, 
односно набавувана е само таа услуга. Поради пропустите  во тендерската 
документација во делот на утврдување на количината на набавката и не 
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реализацијата на  голем број на услуги кои воопшто не се нарачани, 
заинтересираните економски оператори не ги добиле точните податоци за 
предметот на набавката се доведуваат во нерамноправна положба, што не е во 
согласност со член 5 и член 7 од Законот за јавни набавки. 
 

Воспоставениот начин на постапување при спроведувањето на дел од постапките за 
јавна набавка влијае на економичното користење на средствата и конкуренцијата, 
што не е во согласност со начелата на кои се темелат јавните набавки утврдени со 
член 4, 5 и 8 од Законот за јавните набавки. 
 
Препорака  
Одговорните лица кои се вклучени во процесот на спроведување и реализација на 
јавните набавки, 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. 
 

Основ за изразување на мислење 
 

Вкупниот ефект од изнесените наоди во точката 3.2., 3.3. и 3.4. кои се основ за 
изразување мислење се: 

- исплати на надоместоци без доказ/извештај за извршената работа; 
- исплата на двојни надоместоци, по основ на плата и по основ на ангажман во 

повремени комисии; 
- не воведена помошна евиденција за пресметка и наплата на приходите 

остварени по различни основи од вршењето на високообразовната дејност, не 
воведена сметководствена евиденција за задолжување и раздолжување на 
студентите врз основа на склучените договори за студирање на прв, втор или 
трет циклус на студии и уплатите кои ги вршат и 

- непочитување на одредбите на Законот за јавни набавки. 
 

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. 
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Мислење за усогласеност со закони и прописи 
 
Според наше мислење, поради значењето на прашањата изнесени во точките 3.2. и 
3.4. 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. 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2020 година  
  

во 000 денари 

Опис на позицијата 
Образло

жение 2020   2019 
     

Приходи  
   

Неданочни приходи 3.1.1. 11.182  15.762 
Трансфери и донации 3.1.2. 1.233  3.565 
Вкупно приходи  12.415  19.327 

 
 

   
Расходи  

   
Тековни расходи  

   
Плати и надоместоци 3.2.1. 5.127  4.334 
Стоки и услуги 3.2.2. 4.810  11.586 
Субвенции и трансфери 3.2.3. 123  152 
Вкупно тековни расходи   10.060  16.072 

 
 

   
Капитални расходи   

   
Капитални расходи 3.3.1. 59  2.022 
Вкупно капитални расходи   59  2.022 

     
Вкупно расходи  10.119  18.094 

 
 

   

Остварен вишок на приходи  
3.4. 

2.296  1.233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

СМЕТКА НА ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (788) 
КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
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БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ       

во 000 денари  

Опис на позицијата 
Образло-

жение 2020  2019 
Актива     
     
Тековни средства     
Парични средства 4.1.1. 2.296  1.233 
Побарувања 4.1.2. 1.307  1.781 
Побарувања од државата и други институции 4.1.3. 137  76 
Активни временски разграничувања 4.1.4. 601  685 
Вкупно тековни средства  4.341  3.775 

     
Вкупна актива  4.341  3.775 

     
Пасива     
     
Тековни обврски     
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.2.1. 93  208 
Обврски спрема државата и други 
институции 4.2.2. 74  56 
Обврски за даноци и придонеси од добивката 4.2.3. 22  29 
Краткорочни обврски за плати и други 
обврски спрема вработените 4.2.4. 433  421 
Пасивни временски разграничувања 4.2.5. 3.719  3.061 
Вкупно тековни обврски  4.341  3.775 

     
Вкупна пасива  4.341  3.775 
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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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