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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР – ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА  

 

 

Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби БРАВУРА КООПЕРАТИВА 

- Делчево 

Ул. Питу Гули бр. 37  

2320 Делчево, Република Северна Македонија 

 

 

Ние извршивме ревизија на финансискиот извештај на проектот: „Инклузивен мост 18“ (во 

понатамошниот текст: проектот), за периодот од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година. 

Финансискиот извештај е изготвен од раководството на Институт за општествени и хуманистички 

науки - Скопје (во понатамошниот текст: Грантист) согласно Договорот за акциски грант (во 

понатамошниот текст: договорот) склучен помеѓу Грантистот и Македонски Центар за Меѓународна 

Соработка (во понатамошниот текст: МЦМС или Договорен орган). 

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи  

Менаџментот на Грантистот е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие 

финансиски извештаи во согласност со Договорот за акциски грант, и за интерната контрола која 

што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои 

што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама 

или грешка.  

Одговорност на ревизорот 

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата 

ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија1. Тие 

стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за 

да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално 

погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на 

ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки 

зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално 

погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и 

грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интернaта контрола 

релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да 

обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување 

на мислење за ефективноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на 

соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените 

проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на 

финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се 

доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. 

 

 
1 Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и 

уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на 
Република Македонија број 79 од 2010 година 
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ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР – ФИНАНСИСКА РЕВИЗИЈА (продолжува) 

 

 

Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни потреби БРАВУРА КООПЕРАТИВА 

- Делчево 

Ул. Питу Гули бр. 37  

2320 Делчево, Република Северна Македонија 

 

Мислење на ревизорот 

Според нашето мислење, финансискиот извештај на Грантистот во врска со проектот насловен како 

„Инклузивен мост 18“, за периодот од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година е изготвен, во сите 

материјални аспекти, согласно одредбите за финансиско известување предвидени со Договорот за 

акциски грант. 

Ограничување на дистрибуцијата и употребата  

Финансискиот извештај е изготвен со цел да му помогне на Грантистот да се усогласи со одредбите 

за финансиско известување од Договорот за акциски грант споменат погоре. Како резултат на тоа, 

финансискиот извештај можеби нема да биде соодветен за друга цел. Нашиот извештај е наменет 

исклучиво за Грантистот и Договорниот орган и истиот не треба да биде дистрибуиран до, или 

користен од, други страни, освен Грантистот и Договорниот орган.  

 

 

Овластен ревизор, партнер       Директор 

Дарко Калин         Дарко Калин 

 

07 септември 2022 година 
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1. Резиме на наоди 

1.1. Резиме на наоди 

На основ на спроведените ревизорски процедури, обрнуваме внимание на следното: 

- Буџетска линија 1. Човечки ресурси: Ангажманот на членовите на проектниот тим е на основ 

на исплата на еднакви месечни износи преку договори за дело; 

- Во Финансискиот извештај се евидентирани трошоци кои што го надминуваат буџетираниот 

износ за МКД 2.380 (види Анекс 1 кон овој извештај – Финансиски извештај);  

- Во рамките на финансискиот извештај Грантистот има рапортирано трошоци кои што ги нема 

исплатено во износ од МКД 170.300. 

- Периодот на спроведување на активностиет е дефиниран на 1 јуни 2020 до 30 јуни 2022 

година со Анекс за измени и дополнувања на Договор за акциски грант бр.11-33/3-2022, од 

16.05.2022 година 

 

2. Обем на Ангажманот 

2.1. Причини за ревизијата 

Ревизијата беше побарана од Грантистот согласно барањата утврдени во Договорот за акциски 

грант. 

2.2. Договорни услови 

Проектот е финансиран врз основа на Договор за акциски грант бр. 11-197/1-2020 од 01.06.2020, 

склучен помеѓу Грантистот и МЦМС, со цел да му обезбеди на Грантистот неповратна, наменска, 

финансиска поддршка за спроведување на активностите насловени како: „Инклузивен мост 18“. 

Вкупните трошоци за оваа активност се проценети на 1.799.009 денари, а висината на грантот е 

одредена на 1.729.816 денари.  оговорниот орган ќе обезбеди 100% од сумата на грантот. Договорот 

се состои од следниве делови: 

- Дел 1: Напомена, 

- Дел 2: Права и обврски, 

- Дел 3: Прилог 1 – Општи услови, 

- Дел 4: Прилог 2 – Проектен документ составен од: пријава, логичка рамка, буџет и 

оправданост, поврзаност на акцијата со Цивика Мобилитас, изјава за партнерство (доколку 

е применливо), тековна состојба од Централен Регистар и резиме на акцијата на англиски 

јазик (во понатамошниот текст: Проектен документ). 

 

Имплементатор на проектот е Хуманитарно здружение за помош и подршка на лица со посебни 

потреби БРАВУРА КООПЕРАТИВА - Делчево. 

Периодот на имплементација на проектот е од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година.  
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2.3. Проект кој е предмет на ревизија 

Општа цел на проектот е да создаде поттикнувачко правно и професионално опкружување за развој 

на социјални претприемништва како можност за вработување на деца без родители и родителска 

грижа сместени во деинституционализирани форми на услуги на територијата на нашата држава. 

 

Специфична цел на проектот е да создаде едукативна програма зајакнење на капацитетите на 

децата без родители и родителска грижа за пазарна и социјално пазарна економија во долгорочен 

план, базирана на резултатите од истражувањето како составен дел од овој проект - скрининг 

стратегијата, од страна на мулти-дисциплинарен тим на стручни лица и соработници, за период од 

16 месеци во текот на проектот, и имплементација на пилот програмата на околу 40 штитеници за 

период од 8 месеци до крајот на проектот. 

Главни активности на проектот: 

A1.1. Скрининг процес, анкета и интервју за идентификација на можните причинители: околина,  

личен развој, мотивираност, информираност, период на најголемите предизвици во економското 

живеење, визија за самореализација, материјални вредности; 

А1.2. Сумирање на резултати, анализа, заклучоци и препораки; 

А2.1. Реализација на работилници на стручен тим, соработници, консултанти за разработка на 

програмата; 

А2.2. Реализација на 2 стручни консултативни средби на проектен тим со клучни чинители -

институции, (МТСП, Биро за образование), за утврдување и финализација на тематските содржини 

на материјалот и изработка на нацрт верзија. 
А2.3. – Дизајн , анимација и печатење на едукативните програми. 

А3.1. Едукација и тренинг програма за 30 вработени лица во мал групен дом во три модуларни обуки; 

А3.2. Реализација на иницијален тест пред почетокот на програмата и завршен тест на крајот од 

пилот обуката за стекнати знаења и ставови на корисниците во Мали групни домови; 

А3.3. Реализација на програмата за економско опкружување „Мост 18“ од страна на персоналот 

едуциран во областа на програмата за период од 8 месеци; 

А3.4. Реализација на пилот - бизнис планови од страна на апсолвенти од Економски факултет во 

Штип под менторство на професор во директна соработка со стручниот тим од проектот и децата од 

мал групен дом на индивидуална основа; 

А3.5. Медиумски дел - 3 медиумски програми во сите фази од проектот. 
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2.4. Ентитет кој е предмет на ревизија 

Хуманитарното Здружение за помош и поддршка на лицата со посебни потреби „Бравура 

Кооператива“ - Делчево е основано на 17 јуни 2004 година. Хуманитарното Здружение „Бравура 

Кооператива” - Делчево е здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните 

со цел остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и за вршење на 

активности за донесување подобри услови и подобрување на: 

• Грижа и застапување на правата на лицата со посебни потреби; 

 

• Развој на различните форми на згрижување на лицата со посебни потреби, образование и 

третман; 

 

• Поддршка, помош и соработка со семејствата на на лицата со посебни потреби; 

 

• Хуманитарни активности за подобрување на социјалниот статус на на лицата со посебни 

потреби; 

 

• Работа на полето на образованието на младите; 

 

• Човекови права. 

 

 

Контакт 

Адреса: ул „Питу Гули” бр.37, 

2320 Делчево, Република Северна Македонија 

 

Тел/Факс: +389 78 349 673 

Email: info@bravuracooperativa.org.mk  
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2.5. Финансиски информации кои се предмет на ревизија 

Финансиските информации кои се предмет на ревизија се трошоците наведени во финансискиот 

извештај на проектот: „Инклузивен мост“ за периодот 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година (види 

Додаток 1 од овој Извештај) во вкупен износ од МКД 1.725.685. 

Структурите на финансиските средства кои биле добиени е прикажана во следнава табела: 

  Финансиски износи  

изразени во МКД 

 Средства дефинирани со Договорот   1.799.009 

 Средства финансирани од Договорниот Орган  1.729.816 

 Добиени средства    

 Прилив на 09.06.2020 година  864.908 

 Прилив на 20.08.2021 година  691.926 

 Вкупно добиени средства  1.556.834 

    

 ВКУПНО пријавени трошоци од грантот  1.725.685 

  

Трошоците од проектот може лесно да се идентификуваат и верифицираат. Структурата на 

трошоците рапортирани е преставена во следнава табела: 

Буџетска линија Буџет Трошоци Разлика 

I. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 456.000 456.000 - 

II. ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ 395.520 384.454 11.066 

III. ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ 877.896 876.619 1.277 

ВКУПНО (I+II+III) 1.729.416 1.717.073 12.343 

IV. ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ 69.192 8.612 60.580 

V. РЕЗЕРВА - - - 

ВКУПНО (I+II+II+IV+V) 1.798.608 1.725.685 72.923 
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3. Ревизија 

Ние бевме ангажирани од Грантистот да ја направиме оваа ревизија согласно Договорот за акциски 

грант. 

3.1. Цели на ревизијата 

Целта на оваа ревизија е да се обезбеди разумно уверување за тоа дали трошоците пријавени во 

Финансискиот извештај кои се однесуваат на Договорот финансиран од Договорниот орган не 

содржат материјални грешки и неправилности.  

3.2. Опфат на ревизијата 

Предмет на ревизијата е Финансиски извештај на Договорот за акциски грант за проектот: 

„Општествена нормализација: јакнење на политичкиот дијалог и деполаризација на јавниот дискурс“. 

3.2.1. Договорни услови  

Опфатот на оваа ревизија се состоеше од стекнување на доволно разбирање на регулативните 

барања применливи за проектот, договорните услови и барањата за финансиско известување, 

презентирање и доставување на финансиски информации, како и прифатливоста (подобноста) на 

трошоците. 

3.2.2. Опфат на работата 

Опфат на работата на оваа финансиска ревизија се трошоците и приходите на проектот за периодот 

од од 1 јуни 2020 година до 30 јуни 2022 година. Ревизијата вклучуваше разгледување и 

сертифицирање на Финансискиот извештај. Предмет на посебен интерес и важност беше 

усогласеноста со договорните и со соодветните регулативни услови – согласно специфичниот 

контекст на проектот. Целта на ревизијата е да изрази мислење за Финансискиот извештај и за 

усогласеноста со релевантните договорни одредби. Ревизорското мислење содржи изјава дека 

финансиските извештаи даваат точен и правичен преглед (или ги прикажуваат правично, во сите 

материјални аспекти) трошоците и треба да содржи квантитативно изразување на согледувањата. 

3.2.3. Ограничувања на опфатот 

Не постои ограничување на опфатот. 
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3.3. Процедури на ревизијата 

Ревизијата беа реализирано согласно Меѓународните стандарди за ревизија (МСР).  

Финансиски контроли 

• Финансиски информации: 

- Проверка на финансиските информации содржани во Финансискиот извештај со 

сметките и евиденцијата на Грантистот (вклучувајќи и банкарски изводи) во однос на 

дадените услуги; 

- Аналитички преглед на трошковните ставки во Финансискиот извештај и проверка 

дека буџетот во Финансискиот извештај одговара на буџетот од договорот за акциски 

грант, и дека трошоците кои се случиле биле наведени во буџетот на договорот; и 

- Проверка на точноста и целосноста на сметководствената евиденција на партнерот. 

• Финансиска евиденција и фактури 

• Сметководствен и буџетски третман 

• Соодветна придружна документација: 

- Проверка на оправданоста и регуларноста на трошоците од договорот (усогласеност 

со договорите, прифатливост, дозволивост итн.); 

- Откривање на невообичаени, недозволени или нередовни трошоци, или било какви 

други трошоци кои не се поддржани од одредбите на Договорот за акциски грант; 

- Проверка дали услугите кои биле дадени одговараат на соодветните договорни 

услови (единечна цена) и документацијата (на пример: фактури); и 

• Банкарско работење и работење со пари 

• Природата на трошоците 

• Точен валутен курс 

- Проверка дали биле соодветно користени девизните курсеви 

• Усогласеност на проектот со условите предвидени во Договорот за акциски грант 

 
















