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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 (788-27)  на УКИМ 
Фармацевтски факултет - Скопје за 2019 година. 

 

За финансиските извештаи за 2019 година на сметката на буџет од 
самофинансирачки активности (788 - 27) на Фармацевтски факултет, изразивме 
мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи, а 
за усогласеност со законската регулатива, упатства и воспоставени политики 
изразивме поволно 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. 

Со ревизијата на финансиските извештаи и ревизијата на усогласеност на 
Факултетот сметка на буџет од самофинансирачки активности (788 - 27) за 2019 
година, констатирани се следните состојби: 

- не се донесени пишани процедури за процесот на фактурирање за 
извршените услуги во поединечните Центри; 

- не се донесени Правилници за работа на Центрите  како што е уредено со 
член 31 од Статутот на Фармацевтски факултет и 

- 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. 
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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 да обелодени дека до 
денот на ревизијата, актуелни се следните состојби и други прашања: 

- Во состав на Факултетот основани се Центри1, меѓу кои е и Центарот за 
испитување и контрола на лекови (ЦИКЛ)  како посебна организациона 
единица на Фармацевтскиот факултет . Во 2019 година ЦИКЛ работи со загуба. 
Ревизијата има обврска да истакне дека цената утврдена во Правилникот за 
надоместоци и висина на трошоци што се плаќаат во постапките што се водат 
согласно Законот за лековите и медицинските средства е пониска од 
трошоците за лабораториските испитувања. Ревизијата смета дека е потребно 
да се изврши усогласување на цените на надоместоците помеѓу лабораториите 
и МАЛМЕД  со цел  добивање на реална цена на чинење за регистрација и 
контрола на лековите за да се овозможи нормално и непречено работење на 
ЦИКЛ како меѓународно акредитирана лабораторија и полноправна членка на 
Официјални лаборатории за контрола на лекови на Европа.  

- Во Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи (ЦБФА) при 
Фармацевтскиот факултет се изведуваат здравствени услуги од областа на 
дијагностичко лабораториска дејност за молекуларна дијагностика.  
Трошоците за 35 различни типови на анализи ги покрива Фондот за 
здравствено осигурување  на РСМ  за осигурениците на РСМ, а типовите на 
анализи кои не потпаѓаат на товар на ФЗОРСМ се наплаќаат од  самите 
пациенти според утврден ценовник. Во 2019 година Фармацевтски 
факултет има склучено договор со ФЗОРСМ за период од пет години во кој се 
утврдени максимални износ на надоместок кој ќе биде исплатен од ФЗОРСМ. 
Поради условите во  договорот со ФЗОРСМ поврзани со максимален износ на  
договорен надоместок на годишно ниво реалните побарувања за изведување 
на анализи за осигурени лица во ЦБФА, го надминале договорениот износ, 
односно средствата кои се наплатуваат од ФЗОРСМ не се доволни за 
покривање на трошоците за извршените анализи. 
 

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. 

 

                                                 
1 Центар за испитување и контрола на лекови, Национален центар за давање информации за лекови, 
Центар за биомолекуларни  фармацевтски анализи, Центар за контрола на труења, Центар за 
природни производи, Центар за фармацевтска нанотехнологија. 
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1. Вовед 
 
1.1. Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на страна од 11 до 

12 заедно со ревизија на усогласеност на УКИМ Фармацевтски Факултет - Скопје  
на сметката на буџет од самофинансирачки активности (788 - 27), 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 (788-27) 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  

година 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 . 
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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 остварување и 
наплата на приходите од  вршење на апликативната дејност преку работата на 
Центрите ревизијата го констатира следното: 

- не се донесени пишани процедури за процесот на фактурирање за 
извршените услуги во поединечните Центри; 

- со ревизијата утврдивме дека  не се врши усогласување  на податоците во  
сметководствената евиденција и податоците во Центрите  за извршените 
услуги со цел проверка на  целосноста на искажаните побарувања и 
остварените приходи преку усогласување на податоците за извршени 
услуги во Центрите и евидентираните побарувања во сметководствената 
евиденција, поради што постои  ризик од аспект на точноста и целосноста 
на прикажаните побарувања од вршењето на апликативната дејност  во 
Центрите; 

- со аналитички постапки во текот на ревизијата потврдивме дека за 
извршените услуги  во  ЦИКЛ и ЦБФА постои помошна евиденција, а 
искажаните побарувања за извршени услуги за избран примерок се  врз 
основа на реално извршени услуги. Исто така со  аналитички постапки 
потврдивме дека  приходот од партиципација и евидентираниот  приход 
во сметководствената евиденција со уплата во готовина е усогласен  со 
податоците од ЦБФА за извршени услуги и наплатени со партиципација.  
За побарувањата добивме усогласени конфирмации  од правните 
субјекти.   

 
Поради не дизајнирани внатрешни контроли и недонесени процедури  во процесот 
на остварување на приходи од апликативна дејност постои ризик од погрешно 
прикажување на податоците во деловните книги и финансиските извештаи . 
 
 



УКИМ – ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ 
СМЕТКА НА БУЏЕТ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ (788  27) 

КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 6 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

Препорака  
Од страна на одговорните лица да се преземат следните мерки и активности : 

- да се  донесат пишани процедури  во  процесот на  давање на услуги на 
други лица во поединечните Центри,  

- да се воведе помошна евиденција за пресметка  на побарувањата за 
извршени услуги  остварени по различни основи во Центрите и  

- да се врши периодично усогласување на податоците за евидентирани 
побарувања во сметководствената евиденција  и  податоците за 
извршени услуги  во Центрите.  

 
3.2. Усогласеност со закони и прописи  

 
3.2.1. Во Статутот на Фармацевтски Факултетот2, во примена од септември 2019 
година, односно во одредбите од член 28, 29 ,30, 31 е уредено дека во рамките на 
Факултетот  може да  се формираат Центри заради изведување, организирање и 
поттикнување на стручно-апликативната, здравствената и наставно-образовната 
работа, пренесување на употребата на современите методи на работа, сознанијата и 
достигнувањата, како и за изведување на информатички и информациско-
документациски активности. Центрите можат да вршат применувачка, односно 
апликативна и едукативна дејност.  Со центрите раководат раководители за период 
од три години. 
Со извршената ревизија утврдивме дека за  работата на Центрите не се донесени 
Правилници за работа на Центрите  како што е уредено со член 31 од Статутот на 
Фармацевтски факултет, а за работа на Центрите се применува Одлуката3 за 
утврдување на цени на услуги и начинот на распределба на средства од Центрите 
при  Фармацевтски факултет донесена од страна на Деканатската управа во јули 
2009 година, која е донесена врз основа на Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на Факултетот4, кој престанува да важи со донесување на Статутот.  
Во Одлуката се утврдени и цените на поединечните надоместоци за услугите кои се 
вршат во Центрите.  Во 2016 година  од страна на  Деканатската управа извршени се 
измени на поединечните  цени за извршени услуги во Центрите.  
Наведената состојба на не донесени Правилници за работа, кога во примена е 
Одлука, донесена врз основа на Правилник кој  престанува да важи има влијание на 
начинот на работењето на Центрите кое не е усогласено со Статутот на 
Фармацевтски факултет. 
 
Препорака:  
Деканската управа на предлог на раководителите  на Центрите  да донесат 
Правилници за работа на Центрите со цел попрецизно пропишување на  нивните 
                                                 
2 Универзитетски гласник бр.452/2019  
3 бр.02-387/3 од 17.06.2009 година 
4 Универзитетски гласник бр.128/2009 и 265/2013) 
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надлежности и начин на работа.  
 
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 не 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 (787-27). 
 
Основ за изразување на мислење 

 
Вкупен ефект од изнесените наоди во точките 3.2. и 3.3 кои се основ за изразување 
мислење, се однесуваат на: недонесени Правилници за работа на Центрите и не 
водење на материјална евиденција за набавките и трошењето на разни материјали. 
 
4. Ревизорско мислење  

 
Мислење за финансиски извештаи 

 
Според наше мислење, освен за прашањата изнесени во точката 3.3., финансиските 
извештаи ги претставуваат вистинито и објективно, во сите материјални аспекти, 
финансиската состојба на Фармацевтски Факултет - Скопје на сметка на буџет од 
самофинансирачки активности (788-27), на ден 31 декември 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, активностите, финансиските трансакции и информации, 
рефлектирани во финансиските извештаи на Фармацевтски Факултет - Скопје на 
сметка на буџет од самофинансирачки активности (788-27), во сите материјални 
аспекти, се во согласност со релевантната законска регулатива, упатства и 
воспоставени политики.   

 
5. Останати прашања 

 
5.1. Во состав на Факултетот согласно член 26 и 27 од Правилникот за внатрешни 
односи и работење на Фармацевтскиот факултет во Скопје5 (кој се применувал до 
септември 2019 година,  како и согласно член 28 и 29 од Статутот на Фармацевтски 

                                                 
5 Универзитетски гласник бр.128/2009 и 265/2013) 
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факултет6, кој е во примена од септември 2019 година основани се Центри, а во 
состав на Факултетот е и Центарот за испитување и контрола на лекови. Центарот 
за испитување и контрола на лекови (ЦИКЛ) е посебна организациона единица на 
Фармацевтскиот факултет при УКИМ, во однос на просторот, опремата и кадарот.  
Центарот е овластен од Министерот за здравство на Република Северна Македонија 
за вршење на контрола на квалитетот на лековите, врз основа на член 99, став 17 од 
Законот за лековите и медицинските помагала8. 
Центарот е акредитиран од Институтот за акредитација на Република Северна  
Македонија, а реакредитиран во 2010 и 2014  година во согласност со МКС ЕNISO/IEC 
17025 стандардот. Со добивањето на сертификатите се потврдува дека Центарот ги 
исполнува барањата на меѓународниот стандард за лабораториско испитување. 
Центарот за испитување и контрола на лекови при Фармацевтскиот факултет во 
Скопје, од 2013 година  има статус на полноправна членка на европската мрежа на 
Официјални лаборатории за контрола на лекови9, при Европскиот директорат за 
контрола на лекови10.  
Во Центарот за испитување и контрола на лекови при Фармацевтскиот факултет во 
Скопје, приходот се остварува врз основ на спроведена лабораториска анализа на 
лековите, согласно Законот за лекови и медицински средства на РСМ, исклучиво на 
барање од Агенцијата за лекови и медицински средства на РСМ (МАЛМЕД), врз 
основ на овластување и договор за соработка помеѓу МАЛМЕД и Факултетот 
(Центарот) склучен во март 2016 година за период од пет (5) години. Со договорот  е 
уредено дека во постапките кои се водат во МАЛМЕД, Центарот во име на МАЛМЕД 
како акредитирана лабораторија се обврзува да врши контрола на квалитетот на 
лековите согласно Законот за лековите и медицинските средства, лабораториски 
испитувања и контрола на квалитет на готови фармацевтски производи, активни 
супстанци и екципиенси по барање на МАЛМЕД во кое се наведува целта на 
испитувањето и проценка на сертификатот од анализа на увезена серија на лек и на 
паралелно увезен лек.  
ЦИКЛ за спроведените испитувања  пресметува надоместоци во согласност со член 
9  од Правилник за надоместоци и висина на трошоци што се плаќаат во постапките 
што се водат согласно Законот за лековите и медицинските средства11 и усвоениот 
ценовник помеѓу Центарот и МАЛМЕД за спроведени лабораториски испитувања во 
согласност со бодовна листа. 

                                                 
6 Универзитетски гласник бр.452/2019 година 
7 Контролата на квалитетот на лековите ја вршат лаборатории за испитување и контрола на лекови 
кои се овластени од директорот на Агенцијата од редот на акредитираните лаборатории. 
8 („Сл. весник на РM“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 
228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18, 245/18) 
9 GEON (General European OMCL network) 
10 European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare, EDQM 
11 („Сл. весник на РМ“ ) бр.188/15 
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Со ревизијата утврдивме дека ЦИКЛ во 2019 година работи со загуба. Имено од  
добиените податоците утврдивме дека вкупните трошоци на ЦИКЛ во 2019 година 
изнесуваат 4.035 илјади денари, а приходите изнесуваат 3.196 илјади денари, од кои 
2.223 илјади денари се однесуваат  на надоместоци поврзани со Законот за лекови и 
медицински средства, додека 984 илјади денари е приход остварен со Генералниот 
Секретаријат на Советот на Европа, Европски Директорат за контрола на лекови. Во 
фактурите доставени до МАЛМЕД цената на надоместокот е намалена за износот 
на ДДВ поради што се остварува помал износ на приход. Имено во јануари  2015 
година од страна на УЈП  добиено е мислење во кое услугата за контрола на 
квалитетот на лековите, која Факултетот ја врши врз основа на јавно овластување 
нема третман на медицинска услуга  ослободена од ДДВ, и во мислењето е наведено 
дека истата е дел од стопанската дејност и подлежи на ДДВ. Ревизијата има обврска 
да истакне дека и во Конечниот извештај за 2016 година за  ЈЗУ Институт за јавно 
здравје кој исто така е акредитирана лабораторија која врши услуги за МАЛМЕД 
констатирано е дека цената утврдена во Правилникот за надоместоци и висина на 
трошоци што се плаќаат во постапките што се водат согласно Законот за лековите и 
медицинските средства е пониска од трошоците за лабораториските испитувања. 
Ревизијата има обврска да истакне дека во Правилникот дефинирани се 
надоместоците  и трошоците  во постапките за  лековите  и медицинските средства 
согласно Законот за лекови  кои се  наплаќаат од страна на МАЛМЕД и истиот како 
подзаконски акт е донесен од страна на директорот на МАЛМЕД. За   надоместоците 
за извршените испитувања  од  страна на акредитираните лаборатории  кои се 
дефинирани во Правилникот, ревизијата препорачува да се изврши усогласување 
на цените на надоместоците помеѓу лабораториите и МАЛМЕД,  со цел  добивање на 
реална цена на чинење за регистрација и контрола на лековите, за да се овозможи 
нормално и непречено работење на ЦИКЛ како меѓународно акредитирана 
лабораторија и полноправна членка на Официјални лаборатории за контрола  на 
лекови на Европа. Истакнуваме дека договорот склучен во март 2016 година 
истекува во март 2021 година поради што при дефинирање на новите услови во 
договорот треба да се земат во предвид погоре наведените состојби. 
 
5.2. Ревизијата истакна дека во Центарот за биомолекуларни фармацевтски 
анализи (ЦБФА) при Фармацевтскиот факултет се изведуваат здравствени услуги 
од областа на дијагностичко лабораториска дејност за молекуларна дијагностика.  
Трошоците за 35 различни типови на анализи ги покрива Фондот за здравствено 
осигурување  на РСМ  за осигурениците на РСМ. Типовите на анализи кои не 
потпаѓаат на товар на ФЗОРСМ за пациентите од Македонија и од странство се 
наплаќаат од пациентите според утврден Ценовник. Во 2019 година Фармацевтски 
факултет  има склучено договор со ФЗОРСМ за период од пет години (01.01.2019 
година до 31.12.2023 година). Во јануари 2019 година од страна ЦБФА до ФЗОРСМ со 
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допис 12 доставена е документација  за пресметување на договорен надомест за 2019 
година со  укажување дека во текот на 2018 година биле извршени анализи во 
вредност од 8.455 илјади денари, а договорениот надомест е во износ од 4.800 илјади 
денари, односно за вредност  76% повисока од договорениот надоместок за 2018 
година. Но и покрај ова,  од страна на УО на ФЗОРСМ донесена е Одлука13 за 
утврдување на договорени надоместоци на здравствени установи со која 
договорениот надоместок за 2019 година изнесува 4.800 илјади денари, односно во 
ист износ како и за 2018 година. Во август 2019 година од страна на  ЦФБА  доставено 
е барање14 до ФЗОРСМ  за одобрување на дополнителни средства, поради поголем 
износ на извршени услуги  во текот на годината но од страна на ФЗОРСМ не е 
извршена корекција на износот на договорениот надоместок. Со ревизијата 
утврдивме дека поради условите  во  договорот со ФЗОРСМ поврзани со максимален 
износ на  договорен надоместок реалните побарувања за изведување на анализи за 
осигурени лица во ЦБФА го надминале договорениот износ за биомолекуларни 
фармацевтски анализи одреден од страна на ФЗОРСМ за  2018 година и за 2019 
година поради што во вон билансната евиденција на факултетот евидентирани се 
побарувања во износ од 9.903 илјади денари за кои факултетот нема изготвено  и 
доставено фактури до ФЗОРСМ и не постои можност за нивна наплата. За 2020 
година договорениот надоместок изнесува 11.800 илјади денари со што се добива 
пореална проценка на побарувањата за вршењето на овие здравствени услуги. 
Ревизијата препорачува и во иднина да се прават реални проценки за извршените 
анализи  со цел  Управниот Одбор на ФЗОРСМ да донесе реална одлука за износот 
на договорениот надоместок на годишно ниво како би се овозможило непречено 
функционирање на Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 03-46 од 15.01.2019 година  
13 бр.02-22724/17 од 31.12.2018 година 
14 03-557/1 од 30.08.2019 година  
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 11 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

во 000 денари

Опис на позицијата
Образло

жение 2019 2018

Приходи
Неданочни приходи 3.1.1. 15.398 17.557
Трансфери и донации 3.1.2. 1.392 1.521
Вкупно приходи 16.790 19.078

Расходи
Тековни расходи
Стоки и услуги 3.2.1. 12.635 14.278
Вкупно тековни расходи 12.635 14.278

Капитални расходи
Капитални расходи 3.3.1. 2.691 3.451
Вкупно капитални расходи 2.691 3.451

Вкупно расходи 15.326 17.729

Остварен вишок на приходи - добивка пред 
оданочување 3.4. 1.464 1.349

УКИМ Фармацевтски факултет Скопје
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (788-27)

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2019 година
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КОНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОВЛАСТЕНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР  
 

Ревизорски тим: Овластен државен ревизор 12 
1. _______________________                                                     _______________________ 
2. _______________________                                                      
3. _______________________                                                       

 
 

во 000 денари

Опис на позицијата
Образло-

жение 2019 2018
Актива

Тековни средства
Парични средства 4.1.1. 1.464 1.349
Побарувања 4.1.2. 3.291 2.386
Побарувања од државата и други институции 4.1.3. 158 0
Активни временски разграничувања 4.1.4. 1.228 2.989
Вкупно тековни средства 6.141 6.767

Вкупна актива 6.141 6.767

Пасива

Тековни обврски
Краткорочни обврски спрема добавувачи 4.2.1. 953 2.701
Обврски спрема државата и други институции 4.2.2. 275 225
Обврски за даноци и придонеси од добивката 4.2.3. 0 63
Пасивни временски разграничувања 4.2.4. 4.913 3.778
Вкупно тековни обврски 6.141 6.767

Вкупна пасива 6.141 6.767

УКИМ Фармацевтски факултет Скопје
Сметка на буџет од самофинансирачки активности (788-27)

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.ДЕКЕМВРИ
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