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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР 
 
Резиме  

 
Извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на 
усогласеност на сметката на буџет од самофинансирачки активности (788-12)  на 
УКИМ Фармацевтски факултет - Скопје за 2019 година. 
 

Ревизијата изрази мислење со резерва за реалноста и објективноста на 
финансиските извештаи за 2019 година, а за активностите, финансиските 
трансакции и информации рефлектирани во финансиските извештаи се во 
согласност со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени 
политики изрази неповолно мислење. 
 
Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај за финансиските 
извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Фармацевтски факултет - 
Скопје за годините кои и претходат на годината која е предмет на оваа ревизија. 

 
На оваа сметка се евидентираат остварените приходи наплатени од студенти по 
основ на партиципација и други образовни такси за втор и трет циклус на 
студии. 

 
Со ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност на 
Факултетот сметка на буџет од самофинансирачки активности (788 - 12) за 2019 
година, како позначајни се констатирани следните состојби: 

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

- исплатата на договорните услуги не е во согласност со актите за исплата 
на плати донесени од страна на факултетот и 
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- не се води материјална евиденција за набавката и трошењето на реагенси и 
други материјали за работа во лабораторија, канцелариски материјали, 
средства за одржување на хигиена и други материјали. 
 

Со цел подобрување на состојбите, ревизијата даде препораки за преземање на 
мерки и активности заради надминување на утврдените состојби. 

 
Во делот Останати прашања, ревизијата смета за потребно дa обелодени дека до 
денот на ревизијата, во услови кога Националниот совет за високо образование 
и научно-истражувачка дејност не е формиран и до Владата на РСМ не е 
предложена Уредба за мерила и критериуми за финансирање на високото 
образование, поради што висината на надоместоците што ги плаќаат 
студентите за образовни и административни услуги ги утврдува Факултетот, а 
висината на надоместоците за партиципација и кофинансирање е утврдена врз 
основа на Одлука на Владата на РСМ. 

  

Од страна на одговорното лице на Фармацевтски Факултет доставен е допис со кој 
не известуваат дека немаат забелешки по Нацрт извештајот и истиот го прифаќаат  
како Конечен извештај. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна од 10 до 

11 заедно со ревизија на усогласеност на УКИМ Фармацевтски Факултет - Скопје  
на сметката на буџет од самофинансирачки активности (788 - 12), кои се состојат 
од биланс на состојба на ден 31 декември, 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 на Државниот завод за ревизија согласно член 23 од Законот за 
државна ревизија. 
 

1.3. Не е вршена ревизија, ниту сме издале било каков извештај, за финансиските 
извештаи заедно со ревизија на усогласеност на УКИМ Фармацевтски Факултет 
- Скопје  , сметка на буџет од самофинансирачки активности (788-12) 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 Фармацевтски факултет застапувано од: 

 
- Проф. Др. Светлана Кулeванова , декан на Фармацевтски факултет од 26.06.2013 

година.  
 

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 
докази за тоа дали приходите и трошоците се користени за планираните намени 
утврдени од страна на законодавецот. Таквите постапки вклучуваат и процена 
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 
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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. 
 

2.2. Финансиските извештаи кои се предмет на овој извештај се засновани врз 
завршната сметка составена според применливата рамка за финансиско 
известување во Република Македонија. 

 
2.3. Ревизијата од точка 1.1. погоре е планирана и извршена во периодот од 21.12.2020 

година до 15.03.2021 година кај Фармацевтски факултет од тим на Државниот 
завод за ревизија . 

 
 
 

 



УКИМ – ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ 
СМЕТКА НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (788 - 12) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 5 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

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 24.03.2021 година преку видео конференциска врска. 

 
Од страна на одговорното лице на Фармацевтски Факултет доставен е допис со 
кој не известуваат дека немаат забелешки по Нацрт извештајот и истиот го 
прифаќаат  како Конечен извештај. 
 

 
Констатирани се следните состојби: 

 
3.1. Внатрешни контроли  
 
3.1.1. При оценка на системот на внатрешни контроли во процесот на утврдување и 
наплата на приходите од високообразовната дејност ревизијата го констатира 
следното: 

- не е донесена пишана процедура за утврдување и наплата на приходите 
по различни основи во рамките на високообразовната дејност, со која ќе 
се обезбеди проверка и потврда на целосноста и точноста на искажаните 
приходи во сметководствената евиденција; 

- во процесот  на остварување и наплата  на приходи  од високообразовна 
дејност / прв циклус и интегрирани студии/  за уплатените средства од 
страна на студентите со партиципација и кофинасирање не е 
дизајнирано соодветно софтверско решение со цел  проверка и контрола 
на податоците за извршени уплати од страна на студентите  доставени во 
студентски прашања и евидентираните уплати во сметководствената 
евиденција,  а со цел да се обезбеди систем на контроли за проверка и 
потврда на целосноста и точноста на остварените приходите прикажани 
во сметководствената евиденција. При упис на студентите се склучува 
поединечен договор со конкретно дефинирани услови утврдени во 
поединечните  конкурси за упис на студенти.  Согласно податоците од i-
know електронскиот систем кој го користат  единиците на УКИМ 
вкупниот приход од прв циклус и интегрирани студии изнесуваат 15.225 
илјади денари, додека износот на овој вид приходи во сметководствената 
евиденција е во вкупен износ од 15.481 илјади денари. Ваквите 
отстапувања се должат на тоа дека во овој софтвер нема можност за 
менување на вредноста на кредитите , а ова е особено битно за студентите 
кои се запишани по стари студиски програми и податоците  за овие 
уплати не коресподенираат со реалните уплати. Оваа состојба укажува 
дека податоците за наплатените приходи се реално прикажани, но 
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поради непостоење на  соодветно софтверско решение за поединечните 
уплати а со цел проверка, контрола и усогласување на податоците од 
студентски прашања и сметководствената евиденција постои ризик од 
грешка; 

- за втор и трет циклус, доставена ни е помошна евиденција по лица која е 
целосно усогласена со податоците во сметководствената евиденција, но 
од страна на Факултетот за втор и трет циклус не се користи 
апликацијата i-know; 

- приходите кои се наплаќаат по Одлуката1 за висина на надоместоците 
што ги плаќаат студентите за образовани и административни услуги (17 
услуги)  не се евидентираат во посебниот софтвер за студентски прашања  
и не постои можност за проверка и контрола за извршените уплати, од 
аспект на целосноста на приходите.  

Наведената состојба на неповрзаност на поединечните уплати од банковите изводи 
и евиденцијата во досието на студентот од студентски прашања со 
сметководствената евиденција придонесува за постоење на ризик од погрешно 
прикажување на податоците во деловните книги и финансиските извештаи. 
 
Препорака 
Надлежните лица на Фармацевтски факултет во соработка со Ректоратот на УКИМ 
да преземат активности за адаптација на постојното решение i-know преку кое ќе се 
има можност за евиденција на сите уплати од страна на студентите и нивна 
поврзаност со сметководствената евиденција заради контрола на точноста и 
навременоста на уплатените средства.  
 
3.2. Усогласеност со закони и прописи  

 
3.2.1. Од позицијата други договорни услуги во текот на 2019 година евидентирани се 
расходи во вкупен износ од 6.007 илјади денари по повеќе основи. Со увид во 
документацијата ревизијата го утврди следново:                                                                                                                                                                              

- Склучени се договори за дело со лица кои се ангажирани како соработнички 
кадар/асистенти и во текот на 2019 година по овој основ исплатени се вкупно 
1.180 илјади денари. Во договорите не е утврден видот и обемот на 
ангажманот согласно педагошките обврски на соработничкиот кадар како и 
за дел од ангажираните лица не се доставени извештаи за исполнување на 
обврските од предметните професори, што не е во согласност со член 5 од 
склучените договори. Ревизијата не дава препорака бидејќи на 03.12.2019 
година добиена е согласност од МФ за обезбедени финансиски средства за 
вработување на 10 асистенти и во текот на месец декември спроведена е 
постапка за вработување.    

                                                 
1 бр.02-233/4 од 19.04.2014 година  



УКИМ – ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ 
СМЕТКА НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (788 - 12) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 7 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

- Деканската управа на Фармацевтски факултет има донесено Одлука бр. 02-
232/6 на 21.04.2016 година за исплата на хонорари по основ на изборна настава 
одржана во рамките на интегрираните студии од прв и втор циклус по 
фармација и прв циклус студии за лабораториски биоинженери, без да биде 
таков вид надоместок предвиден во Одлуката за плати и други надоместоци 
од плати. Во текот на 2019 година по овој основ исплатени се вкупно 267 
илјади денари, а исплатата на хонорарите се пресметува во зависност од 
бројот на кредити на предметот и бројот на студентите кој го запишале тој 
предмет. 

- Согласно Актот за распределба на средствата за втор циклус на магистерски 
и специјалистички студии по студиски програми донесен од страна на 
деканот на Фармацевтски факултет, во текот на годината исплатени се 
вкупно 2.170 илјади денари. Имено, за учество во организирање и реализација 
на втор циклус студии (магистерски и специјалистички) се исплатува 
надомест од уплатените средства на секој кандидат и тоа: за настава 50 бода, 
за ментор 5 бода, за комисија за оцена и одбрана на 
магистерски/специјалистички труд 6 бода, што не е во согласност со член 19 
од Одлуката за плати и друг вид надоместоци, каде е уредено дека за член на 
комисија за оцена и одбрана на труд се исплатува 2 бода по член. Исплатата 
на средствата е вршена врз основа на извештаи за реализирана настава 
доставени од страна на предметниот наставник, кој не се авторизирани од 
страна на деканот, што не е во согласност со Одлуката.     

- Приходот стекнат врз основа на вршење на образовни услуги на трет циклус 
студии се распределува врз основа на Одлука за распределба на средствата 
донесена од страна на Советот за докторски студии. Начинот на распределба 
на средствата утврден во Одлуката не е усогласен со распределбата утврдена 
во Одлуката за плати и други надоместоци и по овој основ во 2019 година, 
исплатени се вкупно 968 илјади денари. 

- Согласно Законот за здравствена заштита и Одлука бр.02-532/4 од 09.10.2014 
година донесена од Деканската управа за учество во организирање и 
реализација на здравствени специјализации се исплаќа надомест од 
уплатените средства на секој кандидат. Во текот на годината извршени се 
исплати од 1.422 илјади денари, а исплатата на средствата е врз основа на 
доставени декларации/изјави од предметните професори, а не врз основа на 
доставени извештаи за работа на специјализантот и одлуки донесени од 
деканот, како што предвидува членот 24 од Одлуката за плати и други 
надоместоци на вработените.                                                                                                   

Препорака 
Одговорното лице да преземе мерки и активности за усогласување на 
актите/одлуките по кои се врши исплата на надоместоци за вршење на 
дополнителни работи и задачи кои не спаѓаат во редовен работен однос со Одлуката 
за утврдување на плата и друг вид на надоместоци. 
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3.3. Финансиски извештаи  
 

3.3.1. Наодот изнесен во точка 3.3.1. од Извештајот за сметката на основен буџет (603) 
во врска со невоспоставена сметководствена политика за евидентирање на приемот 
и издавањето на материјали (реагенси и други материјали за работа во лабораторија, 
канцелариски материјали, средства за одржување на хигиена), како и неизвршениот 
попис на залихите на материјали се однесуваат и на сметката на буџетот од 
самофинансирачки активности (787-12). 
 
Основ за изразување на мислење 

 
Вкупен ефект од изнесените наоди во точките 3.2. и 3.3 кој е основ за изразување 
мислење, се однесува на исплата на средства по основ на други договорни услуги и 
не евидентирање на приемот и издавањето на материјали (реагенси и други 
материјали за работа во лабораторија, канцелариски материјали, средства за 
одржување на хигиена). 
 
4. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи 

 
Според наше мислење, освен за прашањата објаснети во точката  3.3, финансиските 
извештаи  ги прикажуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, 
финансиската состојба на Фармацевтски факултет - Скопје на сметката на буџет од 
самофинансирачки активности (788 - 12) за 2019 година како и резултатите на 
финансиските активности за годината која завршува со тој датум, во согласност со 
важечката законска регулатива. 
 

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 Фармацевтски факултет - Скопје на сметката на буџет 
од самофинансирачки активности (788 - 12) за 2019 не се во согласност со 
релевантната законска регулатива, упатства и воспоставени политики. 
  
5. Останати прашања  
 
5.1. Со член 123 од Законот за високо образование  уредено е дека средствата за 
финансирање на јавните универзитети, односно јавните самостојни високи стручни 
школи и на студиите од јавен интерес се обезбедуваат од Буџетот на РСМ и од други 
извори определени со закон. Со Законот е уредно дека Националниот совет секоја 
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буџетска година, најдоцна до 15 ти мај на министерот надлежен за работите на 
високото образование му предлага вкупен износ на средства за финансирање на 
универзитетите согласно Уредбата за мерила и критериуми за финансирање на 
високото образование, а појдовна основа за финансирање се годишните планови на 
високообразовните установи. Со ревизијата утврдивме дека не е формиран 
Национален Совет  кој го избира Собранието на РСМ и не е донесена Уредба за 
мерила и критериуми за  финансирање на високото образование.  Во отсуство на 
Уредба за мерила и критериуми за финансирање на високото образование 
средствата добиени на сметката на основниот буџет (603)  Факултетот не може да ги 
планира и да влијае на износот кој ќе биде доделен од страна на надлежното 
министерство преку УКИМ. Со ревизијата утврдивме дека Фармацевтски 
факултетот не изготвува финансиска план за сметката на основен буџет, односно 
изготвен е финансиски план за останатите сметките по кои Факултетот остварува 
приходи. Исто така  поради отсуство на Уредбата за мерила и критериуми за 
финансирање на високото образование, Факултетот самостојно  ја определува 
висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образование и 
административни услуги со Одлука2 додека за висината за запишување на студенти 
во државна квота и со кофинасирање на студиите е  определен во поединечните  
конкурси кои се објавуваат секоја година, а за 2019 година  Конкурсот за 
запишување на прв циклус студии на Студиските програми на УКИМ во учебната 
2019/2020 година е објавен врз основ ана Одлука 3 за запишување  во прва година во 
државните високообразовни установи донесена од страна на Владата на РСМ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 бр.02-233/4 од 19.04.2014 година  
3 бр.45-4883/1 од 04.07.2019 година и бр.45-4823/1 од 04.07.2019 година објавени во („Сл. весник на РСМ“) 
број 140/2019 
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло

жение 2019 2018

Приходи
Неданочни приходи 3.1.1. 33.326 26.845
Трансфери и донации 3.1.2. 4.086 1.965
Вкупно приходи 37.412 28.810

Расходи
Тековни расходи
Плати и надоместоци 3.2.1. 13.215 13.432
Стоки и услуги 3.2.2. 14.884 10.442
Вкупно тековни расходи 28.099 23.874

Капитални расходи
Капитални расходи 3.2.3. 1.139 850
Вкупно капитални расходи 1.139 850
Отплата на главнина 0 0

Вкупно расходи 29.238 24.724

Остварен вишок на приходи - добивка пред 
оданочување 3.3. 8.174 4.086

Даноци, придонеси и други давачки од вишокот на 
приходи - добивка пред оданочување

Нето вишок на приходи - добивка по оданочување 8.174 4.086

Сметка на  буџет од самофинансирачки активности (788-12)
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 година
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во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

жение 2019 2018
Актива

Тековни средства
Парични средства 4.1.1. 8.174 4.086
Побарувања 4.1.2. 277 215
Активни временски разграничувања 4.1.3. 1.786 1.638
Вкупно тековни средства 10.237 5.939

Вкупна актива 10.237 5.939

Пасива

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.2.1. 683 531
Обврски за даноци и придонеси од добивката 4.2.2. 38 0
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема 
вработените 4.2.3. 1.065 1.107
Пасивни временски разграничувања 4.2.4. 8.451 4.301
Вкупно тековни обврски 10.237 5.939

Вкупна пасива 10.237 5.939

Универзитет Св."Кирил и Методиј" во Скопје, Фармацевтски факултет-Скопје
Сметка на  буџет од самофинансирачки активности (788-12)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
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